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APRESENTAÇÃO

O objetivo original destas Apostilas Digitais foi orientar a 

equipe do Portal das Artes através da história documental 

do Projeto Pixinguinha, cujo acervo sonoro foi digitalizado a 

partir de 2005, pelo Projeto Brasil Memória das Artes. Como 

o volume de arquivos sonoros era expressivo e o tempo para 

criação de conteúdos, curto, os pesquisadores de música do 

Portal das Artes – Bruno Tavares e Alexandre Lemos –, que 

também estavam envolvidos na digitalização do acervo sonoro, 

anos antes, criaram as Apostilas, como forma de compartilhar 

o conhecimento com toda a equipe e ajudar na criação dos 

conteúdos disponíveis na área Brasil Memória das Artes. O 

resultado, no entanto, ficou tão consistente que decidimos 

tornar as Apostilas um conteúdo também disponível para o 

usuário, e não apenas para consumo interno. Ficam disponíveis 

aos usuários quatro Apostilas Digitais relativas a 1977, 1978, 

1979 e Anos 80. Assim, as Apostilas dão um panorama geral 

sobre a atmosfera política, cultural, organizativa do Projeto 

Pixinguinha, desde seu nascimento. É um bom início de 

caminho. Mais informações e documentos sobre esse rico 

período da música brasileira e esta importante ação da Funarte 

podem ser obtidos nas páginas do Brasil Memória das Artes e 

no próprio Cedoc da Funarte.
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APOSTILA DIGITAL 

Tópicos

1. Contexto histórico
2.  O Projeto Pixinguinha, primeiro ano
3.  Os artistas
4.  A caravana na estrada
5. Balanço do primeiro ano
6.  Registros sonoros

1. Contexto histórico

Ditadura militar. Em abril de 1977, o governo Geisel fecha o Congresso 
Nacional e lança o “Pacotão de Abril” – conjunto de medidas que altera 
as regras eleitorais –, criando, por exemplo, a figura do “senador biônico” 
(como o cargo ficou conhecido na época). O objetivo da nova “criação” 
era impedir a repetição da vitória que o MDB havia conquistado em 1974, 
em eleições que ainda não incluíam os cargos de presidente, governador e 
prefeitos de capitais e cidades estratégicas.

Os metalúrgicos do ABC Paulista iniciam greves por melhores salários, 
sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva – então presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos – e com o apoio do movimento estudantil e 
da esquerda católica. Paralelamente, os Estados Unidos implementam uma 
nova política externa, pressionando as ditaduras latino-americanas – entre 
elas, o Brasil – com a cartilha de defesa dos direitos humanos.

A Censura, além de controlar os veículos de imprensa, mantém sob 
severa vigilância todas as atividades artísticas. Com isso, a música popular 
brasileira sofre limitações de expressão e de registro fonográfico, 
perdendo espaço nos meios de comunicação para a produção fonográfica 
estrangeira, especialmente a dos EUA. Paradoxalmente, o governo 
brasileiro manifesta suas tímidas intenções de diálogo com a sociedade 
civil e a oposição política – uma das vias de diálogo se constrói a partir 
do então ministro da Educação e Cultura, o general reformado Ney Braga.

Os autores da MPB vivem a luta por causas da categoria, visando a 
moralização da arrecadação e consequente distribuição dos direitos 
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autorais pela venda de discos (LPs e compactos em vinil) e pela execução 
pública de música em shows e emissoras de rádio e TV. Enquanto o 
recém-criado Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (o ECAD) 
passa a ter a atribuição exclusiva de arrecadação de direitos autorais 
e conexos, a vanguarda da MPB cria uma nova entidade representativa, 
distribuidora de direitos autorais: a Sociedade Musical Brasileira 
(Sombrás). Tendo como primeiro presidente o maestro Antônio Carlos 
Jobim, a nova entidade é dirigida, de fato, pelo poeta e produtor Hermínio 
Bello de Carvalho.

Inspirado no êxito carioca da série de shows Seis e Meia (que aproveitava 
um horário ocioso do Teatro João Caetano, das 18h30, para reunir duas 
atrações em um espetáculo a preços populares), o Projeto Pixinguinha 
surge quando Hermínio, em nome da Sombrás, procura o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) para apresentar a ideia.

O ministro Ney Braga, diretamente envolvido nas discussões 
subsequentes, sugere que a recém-criada Funarte se desincumba 
da produção e implantação do dito projeto, que, sob a direção e 
coordenação de Hermínio, vem à luz com o propósito de ampliar o 
mercado de trabalho do músico brasileiro e formar novas plateias 
para a música brasileira de qualidade.

2. O Projeto Pixinguinha, primeiro ano

Praças
Em 1977, o Projeto Pixinguinha concentrou seus espetáculos no eixo 
Centro-Sul, com apresentações no Rio de Janeiro (onde era feita a 
abertura das turnês, no Teatro Dulcina), em São Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba, Porto Alegre e Brasília.

Seleção
O formato dos espetáculos era inspirado, em certa medida, no do 
projeto Seis e Meia, onde o palco era sempre dividido por, no mínimo, 
dois artistas. O critério de seleção era subjetivo, levando em conta 
a genuinidade nacional e a qualidade do artista e das obras a serem 
apresentadas. Optou-se, nesta primeira etapa, por priorizar espetáculos já 
apresentados com êxito no projeto Seis e Meia.

Destaque-se que os espetáculos contavam com diretores previamente 
indicados cuja responsabilidade ia desde a composição cênica até detalhes 
como a iluminação da apresentação.

Filipetas do Projeto Pixinguinha
Foto acervo Funarte
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Investimento
A remuneração média dos protagonistas era da ordem de dezoito mil 
cruzeiros, para três apresentações em cada cidade. A estrutura do projeto 
oferecia, além dos cachês, transporte aéreo, hospedagem e diárias como 
ajuda de custo. A temporada de cada dupla significava o aporte médio de 
meio milhão de cruzeiros, saídos dos cofres públicos.

3. Os artistas

Vários estilos e movimentos foram representados no cast selecionado 
para a temporada de 1977.

Da novíssima geração da MPB vinham Ivan Lins e Gonzaguinha, surgidos 
no fim da década de 60, no Movimento Artístico Universitário (MAU), 
ao lado de Aldir Blanc, então parceiro permanente de João Bosco – 
que participaria de turnê ao lado de Clementina de Jesus. Já Carlinhos 
Vergueiro, representante da canção paulistana, viajou ao lado de Carmem 
Costa, cantora de sucesso da era de ouro do rádio.

As duas maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, Mangueira e Portela, 
se faziam presentes através de Cartola, Zé Kéti e Nelson Cavaquinho, 
enquanto o então esquecido gênero samba de breque ressurgia com 
seus dois principais criadores, Moreira da Silva e Jorge Veiga. O samba 
sincopado, com Dóris Monteiro e Lúcio Alves, e o samba-canção, com 
Tito Madi e Marisa Gata Mansa, também estavam no roteiro. O choro, 
gênero que vivia fase de intensa redescoberta, tinha em Abel Ferreira, 
Ademilde Fonseca e Turíbio Santos três grandiosos representantes.

A canção carioca contava com a autenticidade diversa de João Nogueira 
e Jards Macalé, comprovando uma tendência que se delineava desde 
os tempos dos festivais de música dos anos 60, quando compositores 
passaram a cantar suas próprias criações.

A voz feminina tinha amplo destaque na programação através de nomes 
como Nana Caymmi, Alaíde Costa, Wanderléa e Beth Carvalho, que 
começava a se afirmar como cantora exclusivamente de samba.
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Todas as duplas do Projeto Pixinguinha  
em 1977

Abel Ferreira e Ademilde Fonseca

Alaíde Costa e Turíbio Santos

Beth Carvalho e Nelson Cavaquinho

Carlinhos Vergueiro e Carmem Costa

Cartola e João Nogueira

Clementina de Jesus e João Bosco

Dóris Monteiro e Lúcio Alves

Gonzaguinha e Marlene

Ivan Lins e Nana Caymmi

Jards Macalé e Moreira da Silva

Jorge Veiga e Wanderléa

Marília Medalha e Zé Kéti

Marisa Gata Mansa e Tito Madi

a) Abel Ferreira e Ademilde Fonseca

A história do choro se confunde com a própria história da 
antiga capital do país. A despeito da inexistência de precisão 
nas datas de seu surgimento, sabe-se que o choro já era uma 
realidade no Rio de Janeiro do Segundo Império através de 
nomes como Joaquim Calado e Viriato Figueira. Ainda no 
século XIX, Chiquinha Gonzaga cria um dos grandes clássicos 
do repertório do gênero, o famoso Corta-Jaca.

O limiar do século XX coincide com o início das gravações 
fonográficas no Brasil e o choro se destaca por estar entre os 
gêneros mais gravados. É nesse ambiente que surgirão, alguns 
anos mais tarde, os maiores nomes da história de sua história: 
Ernesto Nazareth e Pixinguinha. Muitos dos choros mais 
executados até hoje foram compostos neste período, sendo a 
Velha República considerada a época áurea dos chorões.

O fato de ser uma música iminentemente instrumental 
fez o choro perder espaço para outros gêneros e sua 
popularidade caiu muito a partir dos anos 40. Chorinhos 

Foto acervo Funarte
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com letra foram compostos, velhos chorinhos foram letrados, mas, ainda 
assim, a tendência de impopularidade se manteve. É importante lembrar, 
contudo, que a tradicional formação do conjunto de choro, formação 
que se convencionou chamar de “regional” (violão, violão de sete 
cordas, bandolim, flauta e pandeiro), seguiu sendo a base instrumental de 
acompanhamento dos programas musicais de rádio, por suas versatilidade 
e sonoridade. Entre o final da década de 40 e o início dos anos 50, o 
choro conheceu mais alguns de seus mestres, nomes como Garoto, Jacob 
do Bandolim e Waldir Azevedo, sendo este último autor de Brasileirinho, o 
choro mais famoso de todos os tempos.

Relegado ao mais completo ostracismo, o choro ressurgiu com toda 
força na década de 70. Jovens estudantes de música de classe média, 
como Raphael Rabello, começaram a se interessar pelo gênero e, num 
tempo em que a censura travava intensa batalha contra as letras da MPB, 
o gênero instrumental terminou por se tornar um símbolo de brasilidade 
autêntica para aqueles que se opunham à brasilidade fabricada e imposta 
pela Ditadura Militar. 

É nesse ambiente de ressurreição que Abel e Ademilde formam a dupla 
para o Projeto Pixinguinha. Ela, que havia experimentado a fama nos 
anos 40, quando foi eleita a “Rainha do Choro”, vivia com entusiasmo 
este reflorescimento que, entre outras coisas, fazia com que surgissem 
até candidatas a sucedê-la no trono, como a jovem niteroiense Baby 
Consuelo, que deixava o grupo Novos Baianos para iniciar sua carreira 
solo. Antigo companheiro de Pixinguinha em gravações e shows, o 
parceiro de Ademilde na turnê era o clarinetista Abel Ferreira, que tinha 
anunciado sua aposentadoria em 1971, mas voltou aos palcos no bojo da 
revitalização do gênero.

Ela, com sua dicção perfeita mesmo quando cantava em alta velocidade; 
ele com o estilo sereno de tocar e compor, os dois com suas vidas 
dedicadas ao choro. Ponto para o Projeto Pixinguinha, que ia conseguindo 
atingir seus objetivos, ao mesmo tempo que apresentava as várias 
maneiras de se fazer música brasileira.

b) Alaíde Costa e Turíbio Santos

Cantora mirim com presença constante nos programas de calouros das 
rádios cariocas na década de 40, só em 1957 Alaíde gravou seu primeiro 
fonograma. Seu estilo suave chamou a atenção de João Gilberto e dessa 
aproximação surgiram as gravações que ela faria em 1959, de temas 
dos fundadores da bossa-nova, como Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli e o 
próprio João. Viveu grandes momentos em sua carreira nos programas e 
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espetáculos ligados ao gênero musical que abraçara, até que, em meados 
dos anos 60, retirou-se do cenário artístico, também por conta de 
problemas de saúde ligados a sua audição. Voltou à música pelas mãos de 
Milton Nascimento, com quem dividiu os vocais de Me Deixe em Paz, de 
Monsueto, no histórico LP duplo Clube da Esquina, retomando a partir 

daí a rotina de shows e gravações, sempre 
elogiadíssima por sua classe e seu estilo.

Violonista de formação clássica, Turíbio 
Santos tem seu nome gravado no panteão 
internacional de grandes instrumentistas. 
Suas gravações dos estudos para violão de 
Villa-Lobos entraram para a história do 
instrumento. A exemplo do grande maestro, 
Turíbio nunca escondeu seu interesse e 
sua fascinação pela música popular de seu 
país, notadamente o choro. Através de seu 
grande amigo, o produtor Hermínio Bello 

de Carvalho, fez amizades neste ambiente, conhecendo nomes como 
Jacob do Bandolim e Pixinguinha.

A precisão e o apuro técnico, unidos ao inegável talento de ambos, parece 
ter sido a marca registrada do encontro desses artistas que, é preciso que 
se diga, nunca conheceram uma grande fama popular. A eles, o projeto 
teve o esmero de juntar o mestre Copinha, flautista que chegou a tocar 
com Carmen Miranda. 

c) Beth Carvalho e Nelson Cavaquinho

O samba, por uma série de razões, consagrou-se como a canção símbolo 
do Brasil no mundo todo. Ao lado do futebol e da bossa-nova, o samba 
nos representa internacionalmente e, também por isso, acabou fazendo 
parte do cotidiano de todo o país.

Dentre suas inúmeras variações, o samba carioca é aquele cujas 
características mais serviram para a definição “oficial” do gênero. A 
cadência, a estrutura do acompanhamento rítmico e a temática urbana, de 
amores, dissabores e pobreza, identificam esse samba nascido nos redutos 
negros da cidade e adotado mais tarde por outros setores, apesar dos 
preconceitos típicos de uma sociedade dividida em classes sociais.

Nelson Cavaquinho representou como poucos o protótipo do sambista. 
Boêmio, violão como instrumento principal, ligado à Mangueira e 
melodista de mão cheia, Nelson foi, em verdade, mais do que um simples 

Turíbio Santos e Alaíde Costa
Foto acervo Funarte
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compositor de sambas. Ele foi um dos responsáveis pela consolidação do 
gênero, dando-lhe forma e conteúdo típicos.

Beth Carvalho surgiu para o público fazendo sucesso com sua 
interpretação de Andança, num dos festivais da TV Globo. Em que pese ter 
começado a carreira cantando obras de jovens autores do asfalto, ela logo 
iniciou seu namoro com o samba, até se tornar, e ser até hoje, uma das 
maiores intérpretes do gênero em todos os tempos.

Em 1977, Beth já era reconhecida como sambista de fato e foi com 
naturalidade, portanto, que ela dividiu o palco com Nelson nos shows do 
Pixinguinha. Sua ligação com a Mangueira, inclusive, que já a fizera cantar 
com êxito composições de Cartola, entre outros, facilitou ainda mais seu 
entrosamento com o grande compositor da Estação Primeira.

Era o samba carioca autêntico, que pedia passagem e ajudava na formação 
de novas plateias para a MPB.

d) Carlinhos Vergueiro e Carmem Costa

Por destino ou por temperamento, Carmem Costa teve sua vida marcada 
pela superação de estigmas e preconceitos. Buscando trabalho como 
doméstica, empregou-se na casa do grande ídolo musical Francisco Alves, 
conhecido como “O Rei da Voz”. Estimulada por seu patrão, inscreveu-
se e venceu o concurso de calouros no programa apresentado pelo 
compositor e radialista Ary Barroso e, a partir de então, deu início a 

sua carreira profissional de cantora. Casada com um 
norte-americano, mudou-se para os EUA em fins dos 
anos 40. Voltou ao Brasil em meados da década de 50, 
divorciada, numa época em que os costumes católicos e 
conservadores ainda proibiam o divórcio no país. Ainda 
nesta época, causou rumores ao assumir que, em sua vida 
particular, vivia o mesmo drama da personagem de seu 
sucesso denominado Eu sou a outra (Ricardo Galeno). Os 
ventos estéticos da década de 60 relegam Carmem ao 
ostracismo quase completo.

Com evidentes influências da sonoridade mais tradicional 
da MPB, Carlinhos Vergueiro surge para o grande público 
ao vencer o Festival Abertura de 1975 (com a música Como 
um Ladrão), produzido pela Rede Globo numa tentativa 
frustrada de reeditar o sucesso dos antigos festivais. Ele é 
bem recebido pelos cardeais do gênero, sobretudo Chico 
Buarque e Toquinho, mas nunca esteve sequer próximo de 
obter um grande reconhecimento popular.

Carlinhos Vergueiro e Carmem Costa
Foto acervo Funarte
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A formação dessa dupla deu relativa sobrevida à carreira de Carmem e 
alguma notoriedade ao trabalho de Vergueiro. Mas não se pode dizer que 
tenha sido um momento marcante na história da MPB.

e) Cartola e João Nogueira

A carreira de Cartola se divide em duas épocas distintas. Depois de 
fundar a Estação Primeira de Mangueira, em fins dos anos 20, sendo 
inclusive o responsável pela escolha da controvertida combinação de 
cores da bandeira da agremiação, o verde e rosa, o compositor teve 
diversas obras suas gravadas ao longo da década de 30 por nomes de 

destaque como Araci de Almeida, Sílvio 
Caldas e Francisco Alves.

Envolvido por problemas pessoais, porém, 
desaparece por completo do cenário 
musical na década de 40, sendo inclusive 
dado como morto. Foi somente na segunda 
metade dos anos 50 que, pelas mãos do 
jornalista Sergio Porto, Cartola retomou 
sua carreira e voltou ao convívio de seus 
pares no Morro de Mangueira. Dentro do 

espírito da época, funda em 1964 o Zicartola, mistura de 
restaurante e casa de shows, que dirigia ao lado de sua 
esposa, Dona Zica. Destaque-se que o Zicartola contou 
com vários mentores e colaboradores, entre eles o 
produtor Hermínio Bello de Carvalho.

Apesar de tanto prestígio, Cartola só gravou seu primeiro 
disco em 1974, impulsionado pelo sucesso de suas novas 
composições, com destaque para As Rosas não Falam e O 
Mundo é um Moinho, sucessos na voz de Beth Carvalho. 
Enquanto isso, um outro sambista, bem mais novo, também 
começava a ter suas músicas executadas nas rádios: era 
João Nogueira, cada vez mais popular em suas próprias 
interpretações e em gravações da mineira Clara Nunes, 
casada com seu parceiro mais constante, o poeta e letrista 
Paulo César Pinheiro.

O gênio de Cartola e o frescor da obra de João formaram 
uma dupla dedicada ao samba carioca, numa retomada 
que prossegue ainda hoje através de nomes como Zeca 
Pagodinho e Arlindo Cruz. Era o Projeto Pixinguinha fazendo 
história e indicando caminhos para o futuro da MPB.

Cartola e João Nogueira no palco
Foto acervo Funarte
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f) Clementina de Jesus e João Bosco

O início dos anos 60 encontra o Brasil 
vivendo uma (in)tensa busca por mudanças 
sociais. A capital federal transferira-se para 
a recém inaugurada Brasília, mas os ânimos 
seguiam acirrados, apesar da nova capital, 
sede do poder federal, estar a uma enorme 
distância geográfica das principais cidades 
do país.

Animada pela normalidade democrática, 
estimulada pelo espírito transformador 
que se apossara de nossa juventude, como 
dos jovens de outras partes do mundo, e 

inspirada pela vitória da revolução de Che e Fidel em Cuba, a esquerda 
brasileira tentava se fazer presente na maior variedade possível de 
setores da sociedade, desde sindicatos até mesmo as Forças Armadas. A 
interferência na vida cultural organizou-se a partir das tradições de luta 
do movimento estudantil com a criação do CPC (Centro Popular de 
Cultura) da UNE (União Nacional dos Estudantes), criados ainda no final 
dos anos 50. Buscou-se assim, valorizar as expressões populares nacionais 
e esta postura terminou por influenciar toda a produção artística do país. 
Filmes, peças de teatro, canções, exposições, livros, tudo se via contagiado 
pelo desejo de construir uma identidade nacional a partir dos elementos 
populares e/ou folclóricos de nossa cultura.

Foi nesse contexto que se deu a “descoberta” de Clementina de Jesus. 
Com seu passado ligado ao ambiente no qual o samba teria surgido como 
gênero e estilo, Clementina foi apresentada ao público por Hermínio 
Bello de Carvalho como a voz viva de uma memória histórica e cultural, 
que ela mesma representava com sua biografia. Ela foi responsável pela 
recuperação de peças musicais folclóricas que davam corpo e significado 
ao cenário afro-brasileiro. Dentro deste cenário, floresceram diversas vias 
da cultura brasileira, desde o desenvolvimento de expressões artísticas 
da brasilidade, até as misturas de mitos e símbolos que consolidaram 
aquilo que se denomina sincretismo religioso. Apesar dessa origem tão 
completamente genuína, a arte de Clementina jamais se aproximou, 
sequer, de se constituir em sucesso popular, em que pese a insistência de 
seu descobridor e produtor.

Estudante universitário em Ouro Preto, cidade mineira que sob o nome 
de Vila Rica escreveu um dos capítulos mais emocionantes do Brasil 
Colonial, João Bosco já se dividia entre livros e rodas de violão quando, 

João Bosco e Clementina de Jesus
Foto acervo Funarte
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em 1967, conhece o poeta Vinicius de Moraes, com quem compôs 
algumas canções. Encontro este que não deu frutos imediatos mas que, no 
entanto, ajudou João a se “enturmar” no meio artístico do Rio de Janeiro, 
alguns anos depois, já que foi Vinicius quem se incumbiu de apresentá-lo 
aos cariocas. 

Em 1970 João inicia seu trabalho com o letrista Aldir Blanc e, juntos, 
formam a parceria mais importante da MPB desde Tom e Vinicius. Sua 
primeira gravação surge no lado B do compacto que inaugurava a série, 
de curtíssima sobrevida, denominada “Discos de Bolso” produzida por 
Sergio Ricardo para a editora Codecri, a mesma do tabloide O Pasquim. 
Sua canção Agnus Sei, com letra de Aldir, constava no verso do pequeno 
disco de vinil cuja face principal, o lado A, trazia Tom Jobim lançando Águas 
de Março.

Impulsionado pelo sucesso de suas obras na voz de Elis Regina, como o 
bolero Dois pra Lá, Dois pra Cá, João é também aclamado, por crítica e 
público, como intérprete de suas próprias canções. Faixas de seus discos 
conseguem numerosas execuções em rádio e TV, seus shows lotam com 
facilidade e, rapidamente, ele se torna ícone da nova MPB, aquela que 
lutava contra os estrangeirismos da música pop, local e internacional.

Deixando claro que só participava do projeto por solidariedade à causa 
de Hermínio, já que artisticamente não precisava de ajuda para divulgar 
seu trabalho, Bosco uniu-se a Clementina numa das mais bem-sucedidas 
temporadas do primeiro ano do Pixinguinha, chegando a atrair tanto 
público em Brasília, por exemplo, que a direção do teatro local optou por 
não receber mais os shows do projeto alegando que tamanho afluxo de 
espectadores comprometia a preservação das instalações do espaço.

A popularidade de Bosco e a autenticidade de Clementina foram uma 
combinação típica do Pixinguinha, que buscava mostrar uma brasilidade 
que fosse, simultaneamente, genuína, sob o ponto de vista histórico, e 
inatacável, sob o ponto de vista da crítica especializada.

g) Dóris Monteiro e Lúcio Alves

Dizem que ninguém é profeta em sua terra, mas Noel Rosa parecia 
saber o futuro quando cantou: “o cinema falado é o grande culpado da 
transformação...”. De fato, enquanto nossas estações de rádio seguiam 
divididas entre a produção musical nacional e os boleros de nossos 
vizinhos, os filmes que os cinemas exibiam traziam, mais e mais, canções 
e orquestrações norte-americanas que foram, gradativamente, formando 
uma audiência cativa.
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De tanto ouvir e admirar os “standards” de cantores como Bing Crosby 
e Frank Sinatra, além dos arranjos de influência jazzística que então 
despontavam, era natural que os brasileiros quisessem que sua música 
tivesse sonoridade, ao menos, parecida. Nesse contexto, surge Dick 
Farney, o carioca Farnésio Dutra e Silva que se especializou em cantar 

em inglês, o mesmo idioma de seu nome 
artístico. Depois de tentar, por três anos, 
carreira nos EUA, Dick volta ao Brasil 
para logo depois experimentar um grande 
sucesso popular com a canção Tereza da 
Praia (escrita em português pelos então 
iniciantes Billy Blanco e Tom Jobim), em 
dueto com Lúcio Alves.

Lúcio Alves tinha feito nome e carreira 
como solista do conjunto vocal Namorados 
da Lua, um dos muitos do gênero surgidos 
nos anos 40 e 50 também inspirados nas 

vocalizações de seus similares da terra do Tio Sam. Com a dissolução 
do grupo, Lúcio seguiu carreira solo e se afirmou como um dos mais 
originais intérpretes de samba de seu tempo. Mestre também em estilos 
como o samba-canção, foi no samba sincopado que ele pôde exercitar 
seu maior talento, o balanço, a capacidade de improvisar e criar novas 
divisões rítmicas para os temas que interpretava, além de modulações 
e variações melódicas bem ao estilo de Frank Sinatra e Sammy Davis Jr. 
Reconhecido como precursor da modernidade na música brasileira, Lúcio 
viu-se, porém, atropelado pelo surgimento da bossa nova, que preconizava 
interpretações ainda mais “cool”, ainda mais contidas, ao jeito de João 
Gilberto, Nara Leão e Wanda Sá, por exemplo.

Cantora mirim em programas de auditório, Dóris Monteiro começou a 
gravar nos anos 50 e seu repertório sempre se baseou no mesmo samba 
moderno que Lúcio Alves, e outros nomes, como Miltinho, costumavam 
cantar. Dona de registro sonoro marcado pela pequena extensão vocal, 
era o balanço de suas interpretações que a fazia gozar de uma razoável 
popularidade naquele tempo. Também surpreendida pela novíssima bossa-
nova, tentou acompanhar a moda gravando temas do gênero, mas jamais 
conseguiu ser reconhecida como bossa-novista autêntica, talvez pelo 
espírito de corpo dos fundadores do movimento. Vale destacar que um de 
seus maiores sucessos, senão o maior, foi Mudando de Conversa, melodia 
de Maurício Tapajós para versos do fundador do Projeto Pixinguinha, 
Hermínio Bello de Carvalho.

Dentro do Projeto, porém, a dupla parece não ter conseguido boa 
repercussão. Da época nos chegam indicadores de que público e crítica 

Lucio Alves e Doris Monteira
Foto acervo Funarte
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rejeitaram esta temporada, em parte pelo fato de que o samba que os 
dois cantavam era mais afeito ao ambiente das casas noturnas do que dos 
teatros percorridos pelo show.

Fica o mérito, contudo, de se ter apresentado ao público intérpretes que 
a história reconhece como representantes de uma estética que levou à 
bossa-nova. No ano seguinte, o espetáculo foi o primeiro a ser registrado 
em disco e lançado comercialmente, como Dóris Monteiro e Lúcio Alves no 
Projeto Pixinguinha.

h) Gonzaguinha e Marlene

Para alguns historiadores, mais do que a época dos festivais, foi na 
chamada era do rádio que a canção brasileira conheceu seu auge. Se o 
rádio já cativava a sociedade de seu tempo, o poder do veículo no Brasil 
se multiplica várias vezes a partir da decisão do ditador Getúlio Vargas, 
de usar as ondas de transmissão para ajudar a dar forma ao seu projeto 
fascista de identidade nacional. Para tanto, estatiza em 1940 a Rádio 

Nacional, então pertencente ao grupo A Noite.

É dessa época que vem a fama de Marlene. Dona de um 
fã-clube fiel e numeroso, ela rivalizou anos a fio com 
Emilinha Borba pelo título de Rainha do Rádio. Famosa 
pelos sambas e marchinhas de carnaval, Marlene sempre 
foi vista como uma artista mais ousada do que sua rival. 
Isso acabou se comprovando quando ela se aproximou da 
MPB universitária dos anos 70 e também do cinema de 
resistência que sucedeu ao Cinema Novo.

Seu parceiro de dupla no Projeto Pixinguinha também 
tinha sua história ligada à era do rádio. Seu pai, o Rei 
do Baião Luiz Gonzaga, reinou por muito tempo nos 
programas radiofônicos com seus forrós bem-humorados 
e seus baiões de caráter levemente engajado, sobretudo 
nas parcerias com o letrista Humberto Teixeira. Surgido 
com o Movimento Artístico Universitário (MAU), autor 
de canções de protesto e de outros temas que primavam 
pelas complexas soluções harmônicas e melódicas, Luiz 
Gonzaga Jr., o Gonzaguinha, começava a conhecer, naquele 
1977, o sucesso popular que marcaria sua carreira até a 
morte prematura, aos 45 anos, em 1991.

Unir a eterna Rainha do Rádio ao talentoso filho do Rei 
do Baião parece ter sido mesmo um acerto, a se confirmar 

Gonzaguinha e Marlene
Foto acervo Funarte
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pelos borderôs da temporada que apontam esta dupla como a mais 
assistida do primeiro ano do Projeto Pixinguinha.

i) Ivan Lins e Nana Caymmi

A sigla MPB deve muito de sua existência ao surgimento 
de um estilo que, popularmente, ficou conhecido como 
“música de festival”. O objetivo de vencer os concursos, 
que se multiplicavam nos anos 60, motivou letristas e 
“melodistas” a buscarem temas que pudessem ao mesmo 
tempo arrebatar o público e convencer os jurados. Falar 
de amor já não bastava e, assim, a temática político-social 
ganhou um espaço que só tivera anteriormente nas 
marchinhas de carnaval, com a diferença de que, na década 
de 60, a abordagem nada tinha da ironia ou das galhofas 

de antes. As críticas ganhavam tons dramáticos e até pinceladas de 
tragédia. As canções reflexivas, às vezes com pitadas filosóficas, também 
encontraram admiradores nesse tempo em que tudo exalava o anseio por 
mudanças.

Dentre os temas mais constantes das “músicas de festival” estava o 
Nordeste brasileiro com seus tipos, seus contrastes sociais e seus 
ritmos. Era comum que as letras descrevessem momentos e conflitos 
que jamais tinham sido testemunhados pelos autores da canção, mas isso 
não importava às plateias de então, ávidas por refrões engajados ou, no 
mínimo, poemas que romantizassem ao máximo a figura do sertanejo, 
ainda que isso fizesse com que os versos se afastassem da realidade.

Nelson Motta, letrista e jornalista carioca, cujas vivências praianas se 
restringiam ao trecho que vai do Leme ao Leblon, na zona sul da cidade 
do Rio de Janeiro, escreveu os versos de Saveiros, descrevendo a rotina 
de pescadores que jamais avistara pessoalmente. Coube a Dori Caymmi, 
filho mais velho do histórico Dorival Caymmi, compor a melodia. Esta 
parceria em terras cariocas acabou vencedora do primeiro festival de 
música promovido pela extinta TV Rio. A intérprete da canção foi Nana, 
irmã de Dori, casada na época com o então promissor compositor baiano 
Gilberto Gil. O veredito do júri naquele longínquo 1966 não agradou ao 
público, criando uma nova tradição, que terminou por marcar a história 
dos festivais: a vaia. Já que nem sempre era possível conciliar jurados e 
espectadores, tornou-se comum, acerta altura, que os agraciados pelos 
prêmios oficiais fossem, em contrapartida, brindados com saraivadas 
de intermináveis apupos e, eventualmente, com palavras muito pouco 
respeitosas proferidas aos berros.

Ivan Lins e Nana Caymmi
Foto acervo Funarte
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Com esse batismo de fogo, Nana deu início a uma carreira artística de 
popularidade tão irregular quanto o conteúdo de seus discos e shows. 
Dona de um timbre único, capaz de interpretações inesquecíveis, Nana 
viu-se, por vezes, alijada da repercussão merecida. Sempre evitou a 
busca do sucesso fácil, pautando seu repertório por escolhas próprias 
e independentes. Escolhas tão pessoais fizeram dela prisioneira de um 
mesmo grupo de cancionistas. Tudo isso conspirou para dar a Nana o 
desagradável epíteto de cantora maldita, incapaz de emplacar sucessos 
musicais.

Alguns anos depois da chegada de Nana, Ivan Lins apareceu no cenário 
musical. Inserido no Movimento Artístico Universitário (MAU), autor de 
presença marcante nos Festivais Universitários, seu primeiro êxito digno 
de nota também falava de paragens nordestinas, no caso do mirante de 
Amaralina, na Bahia. 

A conjuntura política, porém, foi a principal responsável pelos autores do 
MAU terem conseguido rápida e enorme repercussão popular. Vivia-se o 
ano de 1970, o segundo sob a vigência do Ato Institucional número 5 (AI-
5), que extinguira todas as garantias das liberdades individuais e outorgara 
ao governo militar plenos poderes no país. Com a Ditadura vivendo seu 
período mais terrível, a sociedade assistia a uma triste e vergonhosa 
rotina de perseguições e prisões que, atingindo todos os setores da 
vida civil, não poupou a classe artística. Nesse contexto, os principais 
compositores viviam fora do país. Uns por iniciativa própria, como Chico 
Buarque e Edu Lobo e, outros, por terem sido de fato exilados pelos 
militares, como era o caso de Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Buscando expor uma aparência de normalidade, o governo militar 
pressionava pela manutenção das programações tradicionais de 
emissoras de rádio e TV, apesar da censura e da repressão. Neste 
caso, incluiu-se o FIC (Festival Internacional da Canção), promovido 
pela recém-inaugurada TV Globo, cujo proprietário, o jornalista 
Roberto Marinho, era notório simpatizante do golpe militar de 1964. 
Os “medalhões” da MPB se recusaram a inscrever canções no citado 
festival, como um desagravo ao AI-5, e a direção do evento buscou 
alento em novos autores. Já havia sido assim na edição de 1969 e 
o fato repetiu-se em 70. Os artistas do MAU se fizeram presentes. 
Participaram nomes como César Costa Filho, Luiz Gonzaga Júnior, Aldir 
Blanc e Ivan Lins, entre outros.  Naquele V FIC, a vitória ficou com a 
moderna BR-3, escrita pelos também novatos Antonio Adolfo e Tibério 
Gaspar e defendida por Toni Tornado, com direito a passos de dança e 
vocalizações inspiradas, ou copiadas mesmo, do astro da “black music” 
norte-americana James Brown. O segundo lugar ficou com Ivan Lins. 
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A vaia que ouviu enquanto apresentava O Amor é o meu País (em parceria 
com Ronaldo Monteiro de Souza) foi tão retumbante que Ivan recebeu a 
solidariedade de seus colegas de MAU, inclusive da atriz e cantora Lucinha 
Lins (então sua esposa), que entraram no palco de um Maracanãzinho 
lotado para apoiar o compositor durante a execução da canção. Por uma 
dessas circunstâncias inesperadas, o público entendera mal a letra, vendo 
nos versos de Ronaldo Monteiro de Souza uma ode à ordem vigente 
naqueles anos de chumbo. Àquela altura, um elogio à Ditadura era algo 
imperdoável num ambiente de festival e as vaias foram inevitáveis.

Em 1977, quando foram convidados por Hermínio para o Pixinguinha, 
Nana e Ivan viviam em suas carreiras um momento de algumas 
semelhanças. Ele, que fora autor de alguns grandes sucessos de rádio 
e TV, como Madalena, imortalizada na gravação de Elis Regina, estava 
retomando o caminho da fama e do reconhecimento, depois de algum 
ostracismo que lhe valera, inclusive, a demissão por parte de sua antiga 
gravadora. Ela, que jamais alcançara maiores índices de popularidade, vinha 
da gravação de dois LPs que receberam elogios da crítica e cativaram 
parte da classe média que, coerente com seus valores nacionalistas, 
buscava proteger a MPB da concorrência “dita” desleal da música 
estrangeira. Tudo isso ocorria justamente no momento em que as 
“discoteques” começavam a se multiplicar ao som dos Bee Gees e sob o 
impulso do ídolo da juventude, John Travolta.

Se os shows da série Seis e Meia (1976) e do Projeto Pixinguinha (1977) 
possibilitaram a Nana e a Ivan a chance de dar novos ares às suas 
carreiras, também é verdade que a combinação dos dois era tão adequada 
que a dupla acabou ajudando a sedimentar os valores sob os quais 
nascera o Projeto Pixinguinha, a saber: a busca de um mercado maior para 
a música brasileira “dita” de qualidade. Hermínio acertara em sua escolha 
e o Pixinguinha, aprovado por público e crítica, começava sua história com 
o pé direito.

j) Jards Macalé e Moreira da Silva

O samba de breque ganhou popularidade nos anos 50, marcado pelas 
seguidas paradas que o cantor dava à música para dizer pequenos 
comentários jocosos e irônicos, fazendo com que o samba de breque seja 
meio cantado e meio falado. Nomes como Jorge Veiga e Germano Matias 
são destaques deste “subgênero” do samba, mas seu principal ícone foi 
Moreira da Silva, também popularmente conhecido como Morengueira. 
Moreira fez de si mesmo um personagem, encarnando um malandro 
carioca que era uma visão estereotipada da já mítica imagem que se fazia 
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daqueles que andavam pelos cabarés e 
favelas do Rio de Janeiro. Na Subida do 
Morro, Olha o Padilha e Piston de Gafieira 
retratavam uma cidade de cenário, “pra 
inglês ver”. Mesmo assim, o samba de 
breque sempre fez relativo sucesso 
graças à picardia exemplar de autores 
como Miguel Gustavo.

Anos mais tarde, num tempo que o 
samba deixara o humor para trás, mas 
ainda era refém de estereótipos, como 
a favela humana e solidária que só 

existia em letras de canção, Jards Macalé se destacaria na cena 
musical substituindo Roberto Nascimento no posto de violonista 
do espetáculo musical Opinião, espetáculo emblemático do 
ambiente CPC, estrelado por Nara Leão (que seria substituída 
por Maria Bethânia), Zé Kéti e João do Vale. Como compositor 
e intérprete, fez uma memorável aparição no FIC de 1969 
cantando Gotham City, parceria sua com Capinam que usava o 
universo dos quadrinhos para falar do irrespirável ambiente da 
repressão política.

Depois de gravar alguns discos com baixos índices de vendagem, 
Macalé entrou para o rol dos artistas tidos como malditos 
pela imprensa, ao lado de nomes como Jorge Mautner e Sergio 
Sampaio. Seguiu fazendo shows e aprofundando sua verve 
para reler velhos clássicos do cancioneiro nacional, reavivando 
canções de autores como Ismael Silva. Foi natural, portanto, que 
ele demonstrasse tanta desenvoltura ao formar com Moreira da 
Silva uma dupla dedicada ao esquecido samba de breque.

Com o repertório quase todo dedicado a esse estilo, os dois 
intérpretes se revezavam mostrando ao público, de forma 
dinâmica e vivaz, duas faces de uma mesma moeda: o original 

e a releitura juntos, simultâneos, criando a ilusão de que a música pode 
ser, além de arte, uma máquina do tempo na qual vamos e voltamos ao 
passado sem perder o contato com o presente.

Os shows dessa dupla, que se repetiriam no ano seguinte, são uma das 
marcas registradas do Projeto Pixinguinha.

Jards Macalé e Moreira da Silva
Fotos acervo Funarte
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l) Jorge Veiga e Wanderléa

Com a ausência de registro sonoro, não 
sabemos o resultado dessa combinação que, 
à primeira vista, parece pra lá de estranha. 
Mas nem que seja por isso, pela estranheza 
absoluta, o show merece nota na história do 
projeto.

Jorge Veiga teve seu auge nos anos 50, como 
cantor de samba de breque e de outros 
gêneros brasileiros sempre com letras bem 
humoradas e, algumas delas, de duplo sentido. 
Seu maior sucesso talvez tenha sido Bigorrilho, 

de acento musical nordestino e letra maliciosa, que acabou sendo 
executada inclusive em bailes de carnaval.

Wanderléa foi a musa da Jovem Guarda, movimento musical brasileiro 
inspirado no “iê-iê-iê” dos Beatles e dos Rolling Stones. Atacada pela 
elite da MPB, que chegou a organizar passeatas contra o uso da guitarra 
elétrica na música brasileira, a Jovem Guarda tinha adeptos numerosos 
entre os jovens e as classes mais populares e só perdeu sua fama quando 
enfrentou acirrada competição em duas frentes: de um lado lutava contra 
a moda das “músicas de festival” e de outro combatia a mudança que 
seus próprios inspiradores propunham, com discos como Sgt. Peppers 
Lonely Hearts’s Club Band, uma nova realidade estética que, em terras 
brasileiras, gerou o surgimento do Tropicalismo. Com a derrocada 
do movimento “iê-iê-iê” brasileiro, seus principais ídolos procuraram 
novos caminhos artísticos, nem sempre com êxito. O “rei da juventude”, 
Roberto Carlos, flertou com a “black music”, mas acabou optando pela 
carreira de cantor romântico. O “príncipe” Ronnie Von tentou copiar o 
psicodelismo dos jovens do hemisfério norte, mas não convenceu nem a 
crítica  e nem o público.O “tremendão” Erasmo Carlos abriu seu leque 
de opções de criação compondo e gravando um pouco de tudo, desde 
sambas tropicalistas até rocks cinquentistas. Já a “ternurinha” Wanderléa 
tentou se aproximar da MPB pós-festivaleira, primeiro fazendo shows 
sob a direção de Guilherme Araújo, o lendário empresário dos baianos 
Gal, Gil, Bethânia e Caetano, e depois gravando um LP produzido por 
Egberto Gismonti, nome mais ligado à vanguarda da música instrumental 
contemporânea brasileira.

Justamente na época de lançamento deste disco, Wanderléa vai dividir 
o palco com Jorge Veiga. O convite para sua participação no Projeto 
Pixinguinha parece um reconhecimento ao seu esforço de se descolar 

Jorge Veiga e Wanderléa
Foto acervo Funarte
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do passado roqueiro e sua busca por uma identidade mais ligada à 
MPB. Pelo programa do show, ficamos sabendo que no repertório da 
cantora constam apenas as canções de seu novo trabalho, não havendo 
espaço para seus estrondosos êxitos populares do passado. Pelo mesmo 
programa, vemos que o show apresenta, em contrapartida, o Jorge Veiga 
de sempre, o “malandro” cheio de bossas e maneirismos destilados em 
seu conhecido timbre anasalado.

Fica, para a história, o registro de uma dupla que unia um cantor em final 
de carreira e uma intérprete em busca de novos caminhos, que jamais 
encontrou.

m) Marília Medalha e Zé Kéti

O samba de morro, com temática urbana, caiu no gosto da classe média 
nos anos 60, muito em função do esforço de divulgação promovido por 
artistas e intelectuais ligados ao Centro Popular de Cultura da UNE. É 
bem verdade que a abordagem romântica e estereotipada da pobreza 
das favelas já tinha antecedentes em nossa música, vide a trilha sonora 
do filme Orfeu Negro, composta por Tom e Vinicius em meados dos anos 
50 sob encomenda do diretor francês Marcel Camus. Mas foi na década 
seguinte que a “voz do morro” entrou definitivamente na moda, com a 
visão de que “se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar”.

O carioca Zé Kéti, portelense de coração, foi o principal porta-voz dessa 
estética da favela. Com o aval e a companhia da musa da bossa nova, a 
carioca da zona sul Nara Leão, e ladeado pelo politizado maranhense 
João do Vale, Zé Kéti estrelou o show Opinião, assim batizado graças a um 
samba homônimo de sua autoria, que fez história levando o Nordeste e a 
favela para um teatro de Copacabana.

Marília Medalha, por sua vez, é mais uma cria dos festivais. Fez sua estreia ao 
lado de Edu Lobo, defendendo Ponteio (de Edu e Capinam), canção vitoriosa 
no Festival da TV Record de São Paulo em 1967. Em seguida, fez excursões 
ao lado de Vinicius de Moraes, dentro e fora do país. Apesar deste início de 
carreira promissor, Marília jamais se firmaria no cenário musical brasileiro.

Unir Zé Kéti a uma cantora de classe média, reeditando a combinação 
entre ele e Nara Leão, que dera tão certo anos antes, parece ter sido 
uma escolha natural. Mas a mistura híbrida não representou maiores 
projeções para os dois artistas, que jamais recuperaram o prestígio que 
tiveram na década de 60. Para o Projeto Pixinguinha, todavia, a dupla pode 
ter servido para a confirmação de princípios e objetivos que visavam, 
também, dar destaque à matéria-prima da MPB.
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n) Marisa Gata Mansa e Tito Madi

A música de “fossa”, de dor-de-cotovelo, 
talvez tenha sido o mais popular “subgênero” 
do samba-canção. Feita para ser cantada 
a meia-voz e à meia-luz, em ambientes 
esfumaçados, essa forma de canção 
apresentava letras que descreviam desilusões, 
solidão e desamor, típicos do ambiente 
urbano de classe média, enchendo de 
melancolia o fim de madrugada das casas 
noturnas e as pequenas boates dos anos 50.

Apesar de raramente alcançar maiores 
êxitos populares, visto que a maioria dos 

brasileiros parecia preferir sofrer ao som de boleros menos sofisticados 
e letras mais cruas, este tipo de samba-canção mantinha um público fiel 
e cativo ainda nos anos 60. Nesta década, porém, a “fossa” perdeu seu 
habitat natural quando a Ditadura limitou o horário de funcionamento 
das boates, além de infiltrar agentes de repressão entre os frequentadores 
da noite, o que espantou a boemia tradicional. Assim, a tristeza ainda 
resistiu com os discos de “fossa” que eram comprados para audições 
caseiras, mas a falta do glamour boêmio das boates foi fatal.

Marisa e Tito formavam, portanto, uma dupla de resistência de um gênero 
combalido que não deixou frutos. Ela fizera sucesso no auge do gênero 
enquanto ele criara clássicos da “fossa”, como Chove lá Fora. Juntos, davam 
ao Projeto Pixinguinha certa dose de nostalgia que, afinal de contas, 
também era moda naqueles anos 70.

4. A caravana na estrada

A imprensa, de um modo geral, adotou o Projeto Pixinguinha desde o 
início, fazendo com que a repercussão das temporadas atendesse, de 
certo modo, aos ideais originais de Hermínio quanto à expansão do 
mercado da música brasileira dita de qualidade.

Em contraste, a atividade artística seguia constrangida pelos padrões 
de fiscalização e censura da Ditadura Militar – apesar do discurso 
aparentemente demagógico do ministro Ney Braga, que se pretendia 
passar por defensor da liberdade de expressão. Em 1977, os artistas 
tinham que se submeter a um registro na Polícia Federal e, uma vez 
aprovados por insondáveis critérios dos órgãos de repressão, passavam 

Foto acervo Funarte
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a portar a chamada “carteira da censura”, com foto e numeração 
específicas, sem a qual era impossível o exercício da profissão. Portanto, 
conclui-se que, não apenas as obras de arte, mas também os artistas 
propriamente ditos eram submetidos, a cada espetáculo, à tensa 
expectativa de serem ou não aprovados pela Secretaria de Censura de 
Diversões Públicas (SCDP).

Esta, porém, não era a única dificuldade encontrada pelos artistas 
engajados no projeto. Após retumbante sucesso de público, com as 
apresentações de João Bosco e Clementina de Jesus, Brasília viu-se 
privada das temporadas subsequentes do projeto naquele ano sob a 
justificativa de que as instalações do teatro utilizado – o Teatro Escola 
Parque – estavam sendo comprometidas por tamanho afluxo de 
espectadores.

Situação ainda mais patética viveu a mesma dupla na capital do Paraná. 
O primeiro show, programado para o Teatro Guaíra, foi transferido de 
última hora para o espaço conhecido como Guairinha, cuja capacidade 
de público era aproximadamente quatro vezes menor que a do espaço 
originalmente designado. Tal afronta aos artistas em questão foi cometida 
em benefício da apresentação do astro internacional Ray Connif, o que 
de certa forma justificava a grita geral da categoria de músicos contra 
os privilégios seguidamente oferecidos aos artistas estrangeiros em 
detrimento dos interesses da MPB. No dia seguinte, a transferência de 
espaço só não se concretizou graças à interferência do artista escalado 
para o Guaíra, Roberto Carlos, que se solidarizou com seus colegas 
de profissão, cedeu seu próprio equipamento de som e luz e ainda fez 
questão de marcar presença na plateia do Projeto Pixinguinha, aplaudindo 
João Bosco e Clementina de Jesus.

5. Balanço do primeiro ano

Em que pesem as dificuldades específicas e de conjuntura, pode-
se afirmar que o êxito do primeiro ano do projeto foi tão grande 
que garantiu não só sua continuidade no ano seguinte, como sua 
expansão tanto em número de duplas quanto em quantidade de 
cidades incluídas nas turnês.

Artistas da música manifestam-se em entrevistas aprovando a ideia 
e até candidatando-se a futuras participações, enquanto o ministro 
Ney Braga discursa designando o Projeto Pixinguinha como o carro-
chefe das ações da Funarte.
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6. Registros sonoros

Desde a concepção do projeto pretendeu-se garantir a existência de 
registros sonoros de cada espetáculo. Neste primeiro ano, este esforço 
foi concentrado nas pré-estreias, todas realizadas em apresentação 
única no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. As gravações foram feitas 
pelo técnico de som Frank Justo Acker, pioneiro no registro sonoro de 
espetáculos no Brasil.

Os áudios dos espetáculos estão disponíveis nas páginas que podem 
ser acessadas a partir dos links abaixo. Importante: disponibilizamos 
na íntegra apenas os áudios dos espetáculos cujas atrações (ou seus 
representantes) autorizaram a veiculação do repertório apresentado 
no Projeto Pixinguinha. Nos demais espetáculos, disponibilizamos para 
audição trechos das músicas.

Abel Ferreira e Ademilde Fonseca 

Alaíde Costa e Turíbio Santos 

Carlinhos Vergueiro e Carmem Costa

Cartola e João Nogueira

Clementina de Jesus e João Bosco

Dóris Monteiro e Lúcio Alves

Gonzaguinha e Marlene

Ivan Lins e Nana Caymmi

Jards Macalé e Moreira da Silva

Marisa Gata Mansa e Tito Madi

Infelizmente, não encontramos registros sonoros dos espetáculos realizados por Zé Kéti 

e Marília Medalha, Wanderléa e Jorge Veiga e Beth Carvalho e Nelson Cavaquinho.

http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-1977-ademilde-fonseca-e-abel-ferreira/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-alaide-costa-turibio-santos-e-copinha/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-carmen-costa-carlinhos-vergueiro-e-grupo-chapeu-de-palha/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/na-abertura-do-projeto-pixinguinha-uma-aula-de-samba-com-joao-nogueira-e-cartola/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-clementina-de-jesus-e-joao-bosco/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-1977-doris-monteiro-e-lucio-alves/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-marlene-e-gonzaguinha/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-nana-caymmi-e-ivan-lins-2/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/%e2%80%98pixinguinha%e2%80%99-1977-jards-macale-e-moreira-da-silva/
http://www.funarte.gov.br/brasilmemoriadasartes/acervo/pixinguinha/projeto-pixinguinha-1977-marisa-gata-mansa-tito-madi-e-moacyr-silva/

