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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 

quatro Apostilas Digitais relativas a 1977, 1978, 1979 e anos 

80. Assim, as Apostilas dão um panorama 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 – segundo ano
3.  Os Artistas
4.  A Caravana na Estrada
5. Balanço do Segundo Ano

1. Contexto histórico

Início da transição política e jurídica do governo militar para a 
normalidade democrática – processo que culminaria com a Constituinte 
e a promulgação da nova constituição em 1988. Os dez anos de “abertura 
lenta, gradual e segura” (as primeiras eleições presidenciais em décadas só 
ocorreriam em 1989) seriam também os dez anos dos registros sonoros 
do Projeto Pixinguinha.

Ainda em 1978, a censura libera uma série de obras que, por anos, ficaram 
proibidas. Canções (Apesar de Você e Cálice), filmes (Laranja Mecânica), 
livros de autores e pensadores de esquerda... Enfim, há uma tentativa de 
aparentar uma normalidade institucional, em que pese o fato de que o 
AI-5, símbolo e instrumento maior da repressão, só deixaria de vigorar a 
partir de primeiro de janeiro de 1979.

O movimento estudantil retoma suas atividades de contestação (ainda 
que modestamente) e o movimento dos trabalhadores, sobretudo no 
ABC paulista, inicia uma notável sucessão de greves e manifestações. 
Setores conservadores da sociedade, liderados pelo ex-arenista Teotônio 
Vilela, encorpam a luta pela normalidade jurídica e o tema da Anistia 
ganha força gradativa nos debates políticos.

O presidente militar Ernesto Geisel rompe com os setores de ultradireita 
das forças armadas. O emblema desse rompimento é a exoneração de 
seu então Ministro da Guerra, o general Silvio Frota, seu adversário 
político. Vencendo, assim, a queda de braço que ocorria dentro da 
cúpula militar, Geisel escolhe para sua sucessão o general João Baptista 
Figueiredo, ex-chefe do Serviço Nacional de Informação (SNI), que se 
apresenta ao país comprometido com o projeto de abertura política que 
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se costurava nesse período.

O futebol dominou as manchetes durante grande parte 
de 1978, em função da realização da Copa do Mundo na 
Argentina. Nossos vizinhos viviam, então, sob um duríssimo 
regime militar, fato que levou a protestos da comunidade 
esportiva internacional e motivou a desistência do maior 
craque europeu da época, o holandês Johan Cruijff, que 
se recusou a defender as cores de seu país em uma Copa 
disputada num país governado por uma ditadura. Nossa 
seleção era o símbolo da realidade nacional daqueles dias: 
a confederação era chefiada por um almirante (Heleno 
Nunes) e a equipe era treinada por um capitão (Cláudio 
Coutinho).

Nas paradas de sucesso, o êxito popular eram as músicas 
dançantes, gênero que ficou conhecido como “discoteque”. 
O modismo repercutia o avassalador sucesso mundial do 
filme Embalos de Sábado à Noite, estrelado pela revelação 
John Travolta, cuja trilha sonora incluía os maiores hits da 
carreira do grupo dos irmãos australianos Bee Gees. Vários 

artistas brasileiros surgiram na onda dessa moda, como a cantora Lady 
Zu, de fama efêmera. A MPB, porém, seguia reinando absoluta no gosto 
da classe média. Chico Buarque, Nara Leão, Elis Regina e Beth Carvalho 
podiam ser encontrados nas listas dos mais executados em emissoras de 
rádio e TV.

2. O Projeto – segundo ano

Após o sucesso de seu primeiro ano de existência, o Projeto Pixinguinha 
vê 1978 como um momento adequado para sua expansão. Amplia-se o 
número de caravanas e, também, o de cidades incluídas nos roteiros das 
temporadas.

Praças
A partir deste ano, as viagens passam a seguir três itinerários básicos, a 
saber:

1) São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre;

2) Vitória, Salvador, Maceió e Recife;

3) João Pessoa, Fortaleza, Natal e Belém.

Peça gráfica em comemoração à 
milésima apresentação do Projeto 
Pixinguinha
Foto acervo Funarte
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Além disso, os shows deviam ser apresentados sempre também no Rio 
de Janeiro e em Brasília, que figuravam como palcos obrigatórios para 
as duplas do projeto. Por outras razões, inclusive a reinauguração do 
histórico Theatro da Paz, a cidade de Belém acaba recebendo duplas além 
daquelas previstas originalmente.

Cast
O critério de formação das duplas segue, primordialmente, o padrão 
subjetivo de qualidade. Paralelamente, há uma tentativa de garantir o 
fluxo de espectadores, fazendo com que cada temporada inclua um nome 
de grande apelo popular, como Beth Carvalho, Simone, Fafá de Belém 
e Gonzaguinha. Reforçando a subjetividade que norteia a escolha do 
elenco, o Projeto passa a apresentar artistas iniciantes que, viajando ao 
lado de gente conhecida, são apresentados ao público como o futuro da 
MPB. Cumpre notar que nenhum desses novatos chegou sequer perto de 
obter a consagração popular em suas carreiras.

Investimento
O orçamento para 1978, proporcional ao aumento de temporadas, 
manteve a mesma remuneração dos artistas, apesar da inflação superior 
a 38%. Para o custeio do projeto em 1978, investiu-se aproximadamente 
23 milhões de cruzeiros, com o Banco do Brasil cobrindo cerca de 50% 
deste valor.

3. Os artistas

A primeira intenção, dentro do processo de ampliação do número de 
caravanas, era a manutenção das duplas de 1977 em outros roteiros, e a 
formação de outras duplas, dentro do mesmo conceito estético. Vários 
artistas, porém, não continuaram no Projeto, como Ivan Lins e João Bosco. 
A verdade é que, mesmo entre os artistas convidados pela primeira vez 
para o projeto, o Pixinguinha sofreu com desistências e substituições de 
última hora. Gente como Francis Hime e Paulo César Pinheiro, listados 

como participantes escalados, acabam não atuando. Outros, 
como Toninho Horta, aderem às pressas para cobrir as faltas.

A mudança mais tumultuada foi a que excluiu o nome de 
Francis Hime. Acusado de intransigência pela direção do 
Projeto e pelo diretor do show, Maurício Tapajós, parceiro 
e amigo particular de Hermínio, Francis rebateu as críticas. 
Alegou que havia por parte de Maurício uma interferência 

Ingresso do Projeto Pixinguinha
Foto acervo Funarte
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em seu show e que, diante de sua resistência em anuir às exigências, 
acabou sendo sumariamente afastado do elenco, com o aval de Hermínio 
e Luís Sergio Bilheri – sendo este o gerente de produção do Pixinguinha à 
época.

Jornalistas como Nelson Motta e Tárik de Souza abriram suas tribunas 
para que as partes se pronunciassem, inaugurando-se assim uma sucessão 
de acusações e críticas mútuas. Enquanto a versão oficial insistia em 
definir o comportamento de Francis como irracional, ele retrucava 
apontando na equipe do Pixinguinha um autoritarismo que, ainda que 
fosse inconsciente, parecia advir da convivência desta equipe com figuras 
e autoridades do governo militar.

É digno de nota o fato de, em 1978, o projeto ter conseguido atrair a 
participação de mais alguns monstros da MPB, como Edu Lobo, Nara 
Leão, Sergio Ricardo, Johnny Alf, Paulinho da Viola e Jackson do Pandeiro. 
No campo da música instrumental, a temporada de 1978 contou com 
o reforço de gênios como Joel Nascimento, Paulo Moura e Altamiro 
Carrilho.

E foi também neste ano que o projeto abriu espaço para artistas que 
baseavam seus trabalhos em misturas bem ao estilo tropicalista, como 
Moraes Moreira e Alceu Valença.

Todas as duplas do Projeto 
Pixinguinha  
em 1978

A Cor do Som e Moraes Moreira

Alceu Valença e Jackson do Pandeiro

Altamiro Carrilho, Gilberto Milfont e Maria Martha

Antonio Adolfo, Carmélia Alves e Oswaldinho do Acordeom

Antônio Carlos e Jocafi, Paulo Moura e Roberto Silva

Beth Carvalho, Nelson Cavaquinho e Vânia Carvalho

Beto Guedes e Fafá de Belém

Boca Livre e Edu Lobo

Canhoto da Paraíba e Paulinho da Viola

Carlinhos Vergueiro, Cartola e Cláudia Savaget

Carmem Costa e Pery Ribeiro

Filipeta do Projeto Pixinguinha
Foto acervo Funarte
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Clementina de Jesus e Xangô da Mangueira

Danilo Caymmi e Luiz Vieira

Dori Caymmi e Nana Caymmi

João Nogueira, Maurício Tapajós e Sérgio Cabral

Dona Ivone Lara e Roberto Ribeiro

Joel Nascimento e Leci Brandão

Emílio Santiago e Leny Andrade

Jamelão e Marisa Gata Mansa

Dominguinhos e Nara Leão

Marlui Miranda, Quinteto Violado e Sérgio Ricardo

Simone e Sueli Costa

Joyce e Toninho Horta

Johnny Alf e Zezé Motta

a) A Cor do Som e Moraes Moreira

Moraes Moreira tem sua obra marcada pelas influências dos baianos 
João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil. A partir disso, soube 
como ninguém combinar o samba e a bossa-nova usando, como 
amálgama, o peso instrumental e elementos sonoros do rock dos 
anos 60. Durante vários anos liderou o grupo Novo Baianos, cujo 
som inovador encantou crítica e público e produziu grandes sucessos, 
como Preta Pretinha e Besta é Tu. Em 1975, iniciou carreira solo e, aos 
poucos, conquistou para seu trabalho individual a mesma aprovação 
geral que experimentara com o grupo.

A Cor do Som surgiu como um subgrupo dos Novos Baianos, 
responsável por uma levada mais roqueira, sob a liderança de Pepeu 
Gomes. Mantendo, dos integrantes originais, apenas o baixista Dadi, o 
conjunto se reinventou, tornando-se independente e sendo liderado, 
a partir daí, pelo guitarrista e compositor Armandinho, filho do 
mesmo Osmar que, ao lado de seu amigo e parceiro Dodô, criara 

em Salvador o primeiro trio elétrico – formação que viraria a marca mais 
característica do carnaval da Bahia.

Acostumados a tocar juntos, sendo em discos ou cima dos trios elétricos, 
Moraes e A Cor do Som formam uma das duplas mais coesas da história 
do Projeto Pixinguinha. 

Moraes Moreira no Teatro Dulcina
Foto acervo Funarte
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b) Alceu Valença e Jackson do Pandeiro

O paraibano José Gomes Filho iniciou sua carreira com o codinome de 
Zé Jack (inspirado num herói de gibi), mas foi como Jackson do Pandeiro 
que ele ficou conhecido do grande público. Ao lado de Almira Castilho 
– parceira e companheira por mais de uma década – criou e interpretou 
sucessos de ritmos variados, como samba, forró e, principalmente, coco. 

A esses gêneros acrescia sua própria técnica de divisão 
rítmica, criando assim um estilo único de interpretar.

Alceu Valença é um dos artistas surgidos sob a influência 
do tropicalismo. Misturando elementos da cultura 
nordestina com influências do rock, foi uma dos mais 
originais e criativos autores da década de 70 e, ao 
lado de Fagner, trouxe para o eixo Rio–São Paulo 
a renovação da música nordestina, saída dos meios 
universitários e impregnada de uma visão cosmopolita 
ausente em seus antecessores.

A ligação dos dois remonta ao ano de 1972, ocasião 
em que Alceu convidou Jackson para interpretarem juntos o coco de 
embolada Papagaio do Futuro naquela que seria a última edição do FIC, 
festival produzido pela Rede Globo. 

O resultado dessa união é uma profusão de ritmos em que Alceu se 
apresenta tanto como legítimo herdeiro quanto como sagaz renovador da 
canção do Nordeste.

c) Altamiro Carrilho, Gilberto Milfont e 
Maria Martha

Altamiro Carrilho está entre os principais nomes da 
música brasileira no século 20. Considerado por muitos 
o nosso melhor flautista de música popular, emprestou 
seu talento para ajudar a firmar o choro como um 
gênero capaz de combinar popularidade e virtuosismo. 
Viveu, nos anos 70, uma renovada consagração no bojo 
da revitalização do chorinho.

Gilberto Milfont é mais um dos ídolos da era do rádio reabilitados pelo 
Projeto Pixinguinha. Começou a carreira ainda adolescente e, mais tarde, 
com a mudança de voz, passou a seguir o estilo do grande Orlando Silva. 

Jackson do Pandeiro e Alceu Valença
Foto acervo Funarte

Altamiro Carrilho, Gilberto Milfont e 
Maria Martha
Foto acervo Funarte
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Apesar de ter tido uma carreira de sucesso e longa, não chegou a se 
firmar como um dos maiores cantores de seu tempo.

Seguindo a ideia de apresentar novos talentos, Maria Martha participa 
da temporada na condição de iniciante, que realmente era. Acabou não 
conseguido se firmar no cenário musical.

d) Antonio Adolfo, Carmélia Alves e 
Oswaldinho do Acordeom

Carmélia Alves teve uma carreira de muito êxito 
nas décadas de 40 e 50, estrelando programas de 
rádio e espetáculos nos principais palcos do país. Na 
década de 50, reconhecida como a “Rainha do Baião, 
esteve sempre nas paradas de sucesso. A partir dos 
anos seguintes, assim como ocorreu com vários 
outros artistas, foi perdendo popularidade diante do 
surgimento de novos movimentos musicais como a 
bossa-nova, a jovem guarda e o tropicalismo.

Depois de alguns anos atuando como músico, Antonio Adolfo se 
transformou num compositor de sucesso a partir de 1967, quando 
Wilson Simonal transformou em hit nacional a canção Sá Marina, parceria 
dele com Tibério Gaspar. Essa dupla de compositores seguiu liderando 
as paradas de sucesso com canções como Juliana, Teletema e BR3. Nos 
anos 70, Antonio Adolfo liderou uma verdadeira revolução na indústria 
fonográfica, ao gravar seu disco Feito em Casa de forma independente, 
abrindo uma trilha que mudou drasticamente a relação dos artistas com 
as gravadoras.

Filho e neto de sanfoneiros, Oswaldinho não se satisfez com o 
aprendizado caseiro e se aprofundou no estudo da música em 
conservatório. Acostumado na infância à convivência com mestres como 
Luiz Gonzaga e Sivuca, Oswaldinho passou a década de 70 acompanhando 
grandes nomes da MPB, como Alceu Valença, Elba Ramalho e Moraes 
Moreira.

A caravana tinha ainda o compositor paraense Vital Lima, que era uma 
das apostas do Projeto como talento promissor da música brasileira. E, 
mais uma vez, o Pixinguinha não conseguiu ser a alavanca que garantisse 
que um de seus novatos seguisse carreira de destaque semelhante 
ao dos nomes já consagrados que passaram por suas caravanas. 
Independentemente de seu talento, Vital não conseguiu tornar-se um 

Carmélia Alves, Antonio Adolfo 
e Vital Lima
Foto acervo Funarte
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compositor de destaque na MPB. À época do projeto, estava lançando 
um LP com suas parcerias com o criador do projeto, Hermínio Bello de 
Carvalho.

e) Antônio Carlos e Jocafi, Paulo Moura e 
Roberto Silva

A dupla baiana Antônio Carlos e Jocafi 
conseguiu espaço no cenário musical 
brasileiro justamente no momento em que a 
Ditadura levara, por força ou por opção, os 
principais nomes da geração dos festivais a 
exílios em países sobretudo da Europa e da 
América Latina. Donos de um estilo simples 
e popular, alcançaram inicialmente grande 
sucesso com o samba Você Abusou. Depois, 
chegaram a compor trilhas para a televisão, 
como a da telenovela Primeiro Amor, da 
Rede Globo.

Um dos mais talentosos e profícuos músicos brasileiros de todos os 
tempos, Paulo Moura conseguiu colocar sua formação acadêmica a serviço 
da busca de uma combinação adequada entre o jazz e a música brasileira. 
Tanto em seu trabalho solo, quanto acompanhando grandes nomes da MPB, 
Moura primou sempre pela originalidade de suas frases melódicas e pela 
pureza de seu timbre.  Na época desta temporada, vivia uma fase dedicada 
ao choro.

Roberto Silva viveu o auge da era do rádio, tendo iniciado carreira na 
década de 40 e passado pelas principais emissoras cariocas, como a 
Mayrink Veiga, a Tupi e a Nacional. Gravou sambas da maioria dos grandes 
compositores de seu tempo, tendo sido o principal intérprete do genial 
Wilson Batista. Apesar de já não gozar de grande popularidade, Silva estava 
com a carreira em plena atividade na época desta temporada, ao contrário 
de outros nomes do tempo do rádio que foram praticamente ressuscitados 
pelo Projeto. Para se ter uma ideia, ele tinha lançado LPs em 1973, 74, 76 
e 78, numa média de lançamentos então muito alta para artistas de sua 
geração.

Musicalidade brasileira é o grande ponto de ligação entre os três nomes 
desta temporada. É preciso registrar, também, que em cada um essa 
brasilidade se manifestava de forma diversa.

Paulo Moura, Antônio Carlos e Jocafi
Foto acervo Funarte



Página     /23

Apostila Digital nº2 
Projeto Pixinguinha 1978

11

f) Beth Carvalho Nelson Cavaquinho e Vânia 
Carvalho

Mantendo a base da temporada anterior, Beth e Nelson incorporaram 
à trupe a cantora Vânia Carvalho, irmã de Beth, que estava lançando seu 
primeiro LP, com produção de Paulinho Tapajós – autor da letra de Andança. 
Contudo, Vânia foi mais um exemplo de novo talento lançado pelo Projeto 
que não obteve maior repercussão popular ou de crítica.

g) Beto Guedes e Fafá de Belém

Fafá de Belém apareceu no cenário nacional em 1975, 
ao gravar uma das faixas da trilha sonora da telenovela 
Gabriela, da Rede Globo. Em 1976, lançou seu 
primeiro LP e, daí por diante, foi ganhando crescente 
popularidade, ao mesmo tempo que conquistava o 
respeito da crítica.

Beto Guedes vivia, à época desta temporada, o clima 
de consagração que marcara a retomada do sucesso 
da carreira de Milton Nascimento, com o disco Minas, 
lançado em 1975. Beto fazia parte do Clube de Esquina, 
movimento musical mineiro que teve Milton como 

porta-voz inicial, mas que, pouco a pouco, foi tendo vários de seus 
componentes lançando-se em carreiras solo, como Toninho Horta, Lô 
Borges e o próprio Beto.

Ainda que com pouco tempo de estrada, os dois artistas viviam grandes 
momentos em suas carreiras em 1978. Esta perspectiva deve ter 
justificado a formação da dupla, a despeito da diversidade de seus estilos.

h) Boca Livre e Edu Lobo

Filho do jornalista e compositor Fernando Lobo, Edu é um dos maiores 
nomes da canção popular mundial do século 20. A MPB, tal como a 
conhecemos hoje, foi moldada e definida por uma grupo de jovens 
compositores sessentistas, entre os quais destacava-se o nome de 
Edu Lobo. Apesar de muito jovem, Edu conseguia que seu cancioneiro 
combinasse elementos dos grandes fundadores da música moderna e 
contemporânea brasileira: Tom Jobim (no mundo da canção popular) e 
Villa-Lobos (no universo da música para orquestra). Com seu talento 

Beto Guedes e Fafá de Belém
Foto acervo Funarte
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sendo reconhecido de imediato, inclusive pelos ícones da geração de seu 
pai (muito jovem, já compunha com Vinicius de Moraes), venceu festivais, 
escreveu canções para algumas das peças de teatro mais populares de 
seu tempo, teve inúmeros parceiros e se tornou, ao menos naqueles 
anos 60, o principal nome de sua geração, acima mesmo de Chico e 
Caetano. Depois de passar alguns anos fora do país, Edu estava lançando, 
à época do Projeto, um novo disco solo, retomando assim sua carreira de 
intérprete de sua própria obra.

Em 1967, ao vencer o Festival da Record com a sua Ponteio, escrita em 
parceria com o poeta e letrista Capinam, Edu Lobo tinha a seu lado, no 
palco, músicos do quilate de Aírto Moreira e Hermeto Pascoal. Nos 
vocais, além da estreante Marília Medalha, Edu contava com o apoio do 
grupo Momento Quatro, formado por Maurício Maestro, Ricardo Villas, 
David Tygel e Zé Rodrix. Este grupo teve vida curta, mas, nos anos 70, 
Maurício e David voltaram a se juntar e, dessa vez com Zé Renato e 
Cláudio Nucci, fundaram o Boca Livre, cujo primeiro trabalho significativo 
foi justamente participar do disco de Edu Lobo. 

Edu Lobo, verdadeiro monstro sagrado da MPB, e Boca Livre – grupo que, 
seguindo o caminho aberto por Antonio Adolfo, logo se consagraria com 
um LP gravado de forma independente – formaram um dos espetáculos 
mais coesos e harmoniosos do Projeto.

i) Canhoto da Paraíba e Paulinho da Viola

O samba carioca tem em Paulinho da Viola 
sua melhor síntese. Atento aos modos e 
tradições de seus antecessores, ele não 
se fechou nem às novidades melódicas 
e harmônicas trazidas pela bossa-nova, 
nem às digressões poéticas dos letristas 
da geração dos festivais, interessados em 
temas que iam além de histórias de amor. 
Assim, conseguiu o respeito da chamada 
velha guarda do samba e a admiração de 
seus próprios contemporâneos. Dono de 
um talento ímpar, famoso pela elegância 
ao melhor estilo Ataulfo Alves, Paulinho da 

Viola é uma daquelas raras unanimidades nacionais, tendo 
seus sambas executados em rodas e batuques de todas as classes sociais 
e matizes políticos. Nos anos 70, passou a lutar pela preservação da 
memória da música brasileira, principalmente o samba e o choro.

Paulinho da Viola e Canhoto da Paraíba
Foto acervo Funarte
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Canhoto da Paraíba era, até então, conhecido quase que apenas pelos 
aficionados do choro. Dono de uma técnica toda pessoal, tocava com 
o violão do lado contrário ao que os destros usam, mas, sem alterar a 
ordem das cordas, tirava do instrumento uma sonoridade também única, 
de tão límpida e envolvente. Além de músico, era também compositor, 
tendo dezenas de obras gravadas.

A dupla com Canhoto fazia parte da militância de Paulinho da Viola pela 
memória das artes no Brasil. O Projeto Pixinguinha, assim, conseguia mais 
uma vez combinar música brasileira e autenticidade num só espetáculo.

j) Carlinhos Vergueiro, Cartola e Cláudia Savaget

Cláudia Savaget estava surgindo no cenário da música em 1978. Assim, 
o Projeto cumpria a meta de criar mercado de trabalho também para 
jovens talentos. Cláudia surgia como intérprete de samba e em seu 
repertorio incluía Samambaias, também título de seu primeiro LP, canção 
composta por Maurício Tapajós e Hemínio Bello de Carvalho – líderes 
do movimento classista que originou a Sombrás, entidade que por sua 
vez idealizou e estruturou o Projeto Pixinguinha. Na condição de nomes 
principais da temporada, figuravam o genial sambista carioca Cartola e o 
representante da então nova MPB paulista, Carlinhos Vergueiro. É digno 
de registro o fato de que, apesar do endosso do projeto e das ilustres 
companhias, Cláudia Savaget seguiu sua carreira sem maior destaque no 
cenário nacional.

k) Carmem Costa e Pery Ribeiro

Depois de dividir uma temporada com Carlinhos Vergueiro em 
1977, Carmem Costa forma dupla, em 1978, com Pery Ribeiro. 
Filho de dois monstros sagrados da música brasileira, Dalva de 
Oliveira e Herivelto Martins, jamais chegou perto da fama dos pais, 
apesar de ter se mantido em cena por décadas. Sua fase de maior 
notoriedade foi no início dos anos 60, quando ligou seu nome à 
bossa-nova, tendo sido, inclusive, o primeiro a gravar Garota de 
Ipanema, canção-símbolo e maior sucesso do movimento. Em que 
pese a qualidade do repertório e a desenvoltura de ambos, a dupla 
não chegou a ter maior valor artístico nem destaque significativo 
na história do Projeto.

Carmem Costa e Pery Ribeiro
Foto acervo Funarte
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l) Clementina de Jesus e Xangô da 
Mangueira

Componente histórico da Estação Primeira de 
Mangueira, Xangô foi o diretor de harmonia da escola 
de samba carioca em inúmeros carnavais vitoriosos. 
Sambista autêntico, pertence à geração e à estirpe de 
Cartola e Paulo da Portela. A ele e a Clementina de 
Jesus juntou-se nessa temporada o Conjunto Exporta 
Samba, grupo que conheceria o sucesso apenas na 
década de 80.

m) Danilo Caymmi e Luiz Vieira

Filho caçula de Dorival Caymmi, Danilo começou sua carreira sendo 
mais notado como compositor (é coautor de Andança e Casaco Marrom, 
grandes sucessos do final dos anos 60) e músico, tendo atuado como 
flautista, acompanhando artistas como Chico Buarque e Milton Nascimento. 
Exatamente na época desta temporada, estava lançando seu primeiro disco 
solo como cantor de suas próprias canções, revelando o mesmo timbre 
grave do pai e uma sensibilidade notável traduzida em melodias muito bem-
cuidadas.

Luiz Vieira iniciou sua carreira ainda nos tempos áureos do rádio. Cantor 
de voz peculiar e compositor de índole popular, teve inúmeros sucesso 
em sua carreira, como Na Asa do Vento, O Menino de Braçanã e Prelúdio para 
Ninar Gente Grande (Menino Passarinho). Apresentou programas de rádio e foi 
produtor musical; teve suas canções gravadas por intérpretes de estilos tão 
díspares quanto Caetano Veloso e Hebe Camargo.

A formação das duplas desta temporada segue a lógica de apresentar um 
artista renomado e um iniciante, e por aí encerra-se a compatibilidade da 
obra dos dois artistas. A diferença de gêneros artísticos marca essa dupla.

n) Dori Caymmi e Nana Caymmi

O filho mais velho de Dorival Caymmi sempre foi também o mais versátil. 
Músico, produtor, diretor musical, arranjador, compositor de trilhas sonoras, 
Dori Caymmi conheceu êxitos também no cenário da canção com obras 
como Saveiros (vencedora do I Festival Internacional da Canção, da extinta 
TV Rio) e Cantador (finalista da histórica edição do Festival da TV Record de 

Xangô da Mangueira e 
Clementina de Jesus
Foto acervo Funarte
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1967), ambas em parceria com Nelson Motta.

Nana, que participara do primeiro ano do Projeto com a temporada 
ao lado de Ivan Lins, encontrou em seu irmão a companhia adequada 
para esta nova sucessão de apresentações pelo país. Cumpre destacar 
que foi exatamente assim que, em fins dos anos 50, Dori começou sua 
carreira: acompanhando a irmã Nana.

o) João Nogueira, Maurício Tapajós e Sérgio 
Cabral

João Nogueira, veterano do Projeto Pixinguinha de 1977, junta-se 
a outros nomes nessa temporada. Um deles era Maurício Tapajós, 
compositor de relativo sucesso nos anos 70 e líder do movimento 
dos compositores na luta pelos direitos autorais, e que atuara no ano 
anterior como diretor de espetáculos do Projeto. Na apresentação 

em 1978, cantou suas parcerias com Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc e 
Hemínio Bello de Carvalho. Já o jornalista e pesquisador Sérgio Cabral atuou 
numa função exercida em outros tempos por nomes como Sérgio Porto e 
Miéle, como mestre de cerimônias do espetáculo, contando histórias, piadas 
e entretendo a plateia nos intervalos entre as canções. A formação desta 
temporada é a “cara” do movimento que serviu de base para o Projeto: 
a Sombrás. Tanto que, depois de sua morte precoce, Maurício foi eleito 
presidente de honra da entidade.

p) Dona Ivone Lara e Roberto Ribeiro

A Ala de Compositores da Escola de Samba Império Serrano sempre foi 
uma das mais respeitadas no mundo do samba carioca. Encimada por Silas de 
Oliveira, é enorme a lista de grandes autores ligados à escola. É dentro dessa 
tradição que surge a sambista conhecida como Dona Ivone Lara, enfermeira 
de profissão e compositora por vocação. Primeira mulher a assinar a 
composição de um samba-enredo (Os Cinco Bailes da História do Rio, com Silas 
e Bacalhau), Ivone aposentou-se como enfermeira em 1977 e a partir daí 
começou a se apresentar em shows, interpretando sua obra.

Roberto Ribeiro era cantor e puxador de samba, ligado também ao Império 
Serrano. Durante os anos 70, frequentou as paradas de sucesso inúmeras 
vezes, tornando-se uma das referências populares do gênero.

A formação dessa dupla, sob o ponto de vista atual, ganha ainda maior 
importância histórica na medida em que o Império Serrano vai perdendo a 
posição de destaque que já teve no passado. Sem vencer um carnaval desde 

Dori e Nana Caymmi
Foto acervo Funarte
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o início dos anos 80 e tendo frequentado o grupo de acesso das escolas, 
atualmente não é nem sombra da grande agremiação que encantou cariocas 
e turistas em antigos carnavais.

q) Joel Nascimento e Leci Brandão

Seguindo a linha do pioneirismo de Dona Ivone Lara, 
Leci Brandão foi a primeira mulher a ingressar a Ala de 
Compositores da Mangueira. Interpretando suas próprias 
canções ou dando voz a obras de outros autores, Leci tem 
uma trajetória marcada pela coerência estética. Engajada 
em movimentos sociais, foi sempre uma combatente na 
luta contra o racismo.

Considerado por muitos como o legítimo sucessor de 
Jacob do Bandolim, Joel do Nascimento se revezava, 
naquela década de 70, entre seu trabalho como solista e 
suas atividades como músico acompanhante de grandes 

nomes do samba como João Nogueira e Beth Carvalho.

Apesar de jamais terem tido sucessos avassaladores, Joel e Leci sempre 
tiveram plateia cativa e a combinação de seus trabalhos parece, ainda hoje, 
uma iniciativa adequada do Projeto.

r) Emílio Santiago e Leny Andrade

Apesar de terem começado suas carreiras com quinze anos de diferença, 
poucos artistas formaram duplas tão pertinentes quanto Leny e Emílio. Ainda 
nos anos 50, Leny Andrade começou sua carreira como crooner de orquestra, 

mesmo início trilhado por Emílio no início dos anos 
70. Ambos conseguiram êxito suficiente para alçar 
voos solo, é fato, mas também ambos jamais se 
livraram nos cacoetes e maneirismos de cantores 
de orquestra.

Leny teve seu auge ao lado de Pery Ribeiro, 
em meados dos anos 60, no espetáculo Gemini 
V, sucesso de bilheteria no Rio de Janeiro que 
chegou a virar LP e a ganhar turnês internacionais. 
Já Emílio estava, à época desta temporada, 
ainda iniciando uma carreira solo marcada pela 
irregularidade tanto de público quanto de estilo.

Emílio Santiago e Leny Andrade
Foto acervo Funarte

Leci Brandão e Joel Nascimento
Foto acervo Funarte
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Juntos, mostram um inegável talento mais afeito, porém, ao ambiente da 
vida noturna do que aos palcos de um teatro. Mas isso não tira o valor da 
presença da dupla no Projeto, como representantes legítimos de uma das 
maneiras de se fazer música no Brasil, notadamente nas boates das grandes 
capitais.

s) Jamelão e Marisa Gata Mansa

Dono de um timbre grave e de uma voz de potência 
invejável, Jamelão teve uma carreira marcada pela 
ambiguidade. Escreveu seu nome na história do carnaval 
carioca como o maior intérprete de samba-enredo de 
todos os tempos, sempre fiel à Estação Primeira de 
Mangueira, sua escola de coração. No restante do ano, 
porém, Jamelão dedicava-se a outro tipo de repertório, 
cheio de boleros e sambas-canção de temática romântica 
e de dor de cotovelo. Neste gênero foi aclamado como 
o maior intérprete das canções do compositor gaúcho 
Lupicínio Rodrigues.

É justamente em seu estilo “meio de ano” que Jamelão mostra afinidades 
com sua parceira de temporada: a cantora Marisa Gata Mansa.

t) Dominguinhos e Nara Leão

A história da bossa-nova não seria a mesma sem Nara Leão. Afinal, foi nos 
saraus que organizava no apartamento da família, em Copacabana, que aquele 
jeito novo de fazer e cantar samba foi amadurecendo até ganhar fama em 

todo o mundo. Não foi à toa, portanto, que 
Nara ganhou o título de musa do movimento. 
Apesar disso, Nara se afastou da bossa-nova em 
determinado momento e foi em busca de uma 
arte mais engajada politicamente, chegando a 
estrelar o espetáculo Opinião, ao lado de João 
do Vale e Zé Kéti, com grande repercussão 
popular. Lançou novos compositores, como 
Chico Buarque e Sidney Miller, e gravou artistas 
e canções de estilos variados. Na época da 
temporada estava retomando sua carreira 
fonográfica, pois de 1971 a 77 não havia lançado 
nenhum disco solo.

Jamelão, Marisa Gata Mansa 
e Moacir Silva
Foto acervo Funarte

Nara Leão e Dominguinhos
Foto acervo Funarte
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Afilhado artístico do grande Luiz Gonzaga, de quem ganhou sua primeira 
sanfona, Dominguinhos começou sua carreira de músico ainda nos anos 
50, mas só conheceu notoriedade na década de 70, quando passou a 
acompanhar os baianos Gal Costa e Gilberto Gil. Foi na voz deste, inclusive, 
que Dominguinhos experimentou seu maior sucesso como compositor, com 
a canção Eu só Quero um Xodó (em paceria com Anastácia), em 1973. A partir 
daí, começou carreira solo, cantando suas próprias composições.

Na formação da trupe desta temporada há que se fazer destaque para o 
grupo Os Carioquinhas. Formado por jovens músicos, que em sua maioria 
acabariam por seguir carreiras solo, o grupo tinha como destaque o grande 
virtuose do violão Raphael Rabello, que, apesar da morte precoce, deixou seu 
nome escrito com destaque na história do instrumento no Brasil.

u) Marlui Miranda, Quinteto Violado e Sérgio Ricardo

Paulista da cidade de Marília, descendente de árabes, Sérgio Ricardo passou 
por diversas fases e estilos e, dessa forma, esteve presente em alguns dos 
principais momentos da vida cultural brasileira dos anos 60 e 70. Compositor, 
pianista e cineasta, Sérgio Ricardo aderiu à bossa-nova ainda no início do 
movimento e chegou a participar, em 1962, da histórica apresentação do 

movimento no Carnegie Hall, em Nova 
York (EUA). Tão inquieto quanto atento 
a tudo que acontecia à sua volta, nessa 
mesma época começou sua carreira de 
diretor cinematográfico, com filmes de 
temática social. Compôs trilhas sonoras 
para os filmes de Glauber Rocha e, 
assim, deixou seu nome marcado na 
história do Cinema Novo. 

Em 1967, participou daquele que se 
tornaria o mais importante dos festivais 
da canção, o Festival da Record vencido 
por  Edu Lobo e Capinam (Ponteio), e 
palco de surgimento do tropicalismo 
de Caetano e Gil. Com a canção Beto 
Bom de Bola, Sérgio recebeu uma vaia 
tão estrondosa que perdeu a cabeça 
e lançou seu violão sobre a plateia. 
Sua atitude, mais do que a canção 
em questão, o inscreveu também 
para sempre na história dos festivais. 

Jornal O Povo
23/09/1978
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Nos anos 70, experimentou a politização radical em sua obra, atuando com 
firmeza e obstinação na luta contra a ditadura militar. Sofreu perseguições 
da censura, teve seus discos recolhidos das lojas.  No final dos anos 70, foi 
morar na favela do Morro do Vidigal, em São Conrado, Rio de Janeiro, onde 
desenvolveu projetos culturais e sociais com a comunidade.

O Quinteto Violado surgiu em Pernambuco, início dos anos 70. A opção por 
elementos estéticos da cultura popular como matéria-prima de sua música 
marcava não só a sonoridade do Quinteto, mas também evidenciava o viés 
político do grupo. Naqueles anos de chumbo da ditadura, cantar as coisas 
e os modos populares era, a seu modo e tempo, uma forma de protestar e 
demarcar convicções. A riqueza folclórica nordestina era filtrada em arranjos 
sofisticados, seguindo a cartilha antropofágica modernista ressuscitada, havia 
pouco, pelo tropicalismo. Priorizando números instrumentais, o estilo do 
Quinteto Violado era muito apreciado pela juventude universitária, também fã 
de Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti.

Violonista e compositora, Marlui Miranda jamais conseguiu maiores êxitos 
populares em sua trajetória artística. Suas pesquisas sobre a musicalidade 
indígena, porém, garantiram a ela um lugar na vanguarda da música brasileira.

A reunião desses três nomes numa temporada mostra o quanto o Projeto 
se preocupava com temas como brasilidade e autenticidade. Em 1978, ser 
brasileiro e não ser alienado passava por frequentar espetáculos como esse.

v) Simone e Sueli Costa 

Depois de já estar consagrada e ter seu nome gravado 
na história da canção brasileira, Elis Regina entra na 
década de 70 em busca de novos caminhos e nova 
sonoridade para sua carreira. Convida, então, o pianista 
e arranjador César Camargo Mariano para dirigir seu 
novo disco. Esta parceria musical trouxe à luz uma nova 
Elis Regina, mais contida, mais densa, mais intérprete do 
que nunca. O disco que resulta desta união, batizado 
simplesmente de Elis, é um dos pontos altos da MPB 
nos anos 70. Vinte Anos Blue, melodia de Sueli Costa 
com versos de Vitor Martins, abria o LP e era a canção 
responsável por mostrar ao ouvinte que dali por 
diante ele estaria em contato com o melhor e mais 
significativo aspecto da canção brasileira pós-festivais. 
Sueli Costa contribuiu, ao lado de diversos outros 
autores, para a afirmação da MPB como estilo musical 

Correio Braziliense 
16/08/1978
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da classe média brasileira. Suas melodias pareciam representar as montanhas 
e as entranhas de um Brasil tão emotivo quanto emocionado, trazendo ecos 
da formação e criação mineiras de Sueli, ela que é carioca de nascimento. 
Sempre soube escolher muito bem os letristas de suas canções e compôs 
com nomes como Cacaso, Aldir Blanc e Abel Silva. Muitas vozes cantaram 
suas canções e entre suas principais intérpretes estão as baianas Maria 
Bethânia e Simone.

Ex-jogadora de basquete (chegou a ser convocada para a seleção) e formada 
em Educação Física, Simone optou pela música no início dos anos 70. Depois 
de gravar e fazer shows de quase nenhuma repercussão, ela foi alçada ao 
estrelato interpretando O que Será, de Chico Buarque, canção tema de um 
dos mais bem-sucedidos filmes brasileiros: Dona Flor e Seus Dois Maridos, 
adaptação do livro de Jorge Amado dirigida por Bruno Barreto e aplaudida 
por crítica e público. A voz de timbre inconfundível cativou o público e 
Simone seguiu gravando sucessos, entre os quais destacava-se Jura Secreta, de 
Sueli Costa e Abel Silva.

A dupla Sueli e Simone é das mais pertinentes do Projeto Pixinguinha. Com 
carreiras entrelaçadas e vivendo, ambas, o auge do reconhecimento público, 
as duas simbolizavam uma MPB que parecia estar pronta para se perpetuar na 
preferência dos brasileiros.

w) Joyce e Toninho Horta

Carioca da Zona Sul, Joyce se aproximou da música ao som da bossa-nova. 
Seu estilo de emissão vocal e as harmonizações que executa ao violão 
evidenciam essa influência. Numa época em que compor era quase que 
totalmente uma exclusividade do universo masculino, Joyce revelou-se uma 
autora de talento indiscutível, sendo gravada por nomes como Elis Regina.

Surgido no ambiente criativo do movimento musical mineiro conhecido 
como Clube da Esquina, Toninho Horta teve suas canções gravadas por 
diversos intérpretes, como Milton Nascimento e Nana Caymmi, mas foi 
como guitarrista que se tornou conhecido dentro e fora do Brasil. À época 
desta temporada, a imprensa especializada internacional o colocava entre os 
maiores guitarristas do planeta.

Joyce e Toninho já haviam trabalhado juntos no início dos anos 70, como 
integrantes da banda A Tribo, que contava também com Nelson Ângelo e 
Naná Vasconcelos. A formação dessa dupla, além dos valores individuais, teve 
o mérito de combinar estilos homogêneos de fazer música.
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x) Johnny Alf e Zezé Motta

Entre os inúmeros precursores da bossa-nova, o nome de Johnny Alf se 
destaca pelo talento e pela originalidade. Compositor refinado, adepto das 
harmonizações jazzísticas dos pianistas da canção popular norte-americana, 
Alf fez da delicadeza melódica uma de suas marcas mais características. Dono 
de um único êxito popular, o clássico sessentista Eu e a Brisa, ele sempre 
esteve, porém, entre as referências da busca por uma música brasileira que 
pudesse combinar sofisticação e brasilidade. Fez carreira em bares e boates, 
interpretando, em voz e piano, sua própria obra e, também, standards da 
música internacional.

Zezé Motta sempre quis ser cantora, mas foi como atriz que ganhou 
notoriedade inicial. Primeiro com o Grupo Oficina, de José Celso Martinez 
Correa, na montagem de Roda Viva (de Chico Buarque), e depois com 
Augusto Boal em diversas montagens do repertório do Teatro de Arena, Zezé 
surgiu nos palcos em fins dos anos 60 e iniciou uma carreira que ainda hoje a 
mantém em visibilidade, atuando, inclusive, em teledramaturgia. Depois de se 
consagrar como atriz protagonizando o filme Xica da Silva, de Cacá Diegues, 
e com a experiência de ter sido crooner em casas noturnas paulistanas, Zezé 
finalmente lançou em 1978 seu primeiro disco solo: um LP que levava seu 
nome como título.

A dupla Zezé Motta e Johnny Alf mostra pouca afinidade estética, a despeito 
do talento individual de ambos. A intensidade musical de Zezé, apresentando 
obras de autores como Luiz Melodia e Moraes Moreira (com um vigor 
interpretativo mais afeito a musicais recém-importados como Hair e Godspell), 
contrasta em demasia com o jeito mais cool e discreto de Alf.

4. A caravana na estrada

Apesar das movimentações governistas na direção de uma maior abertura 
política, nem tudo eram flores para os artistas brasileiros, mesmo para 
os que compunham as caravanas do Projeto Pixinguinha, que usufruía da 
chancela da Funarte e do MEC.

Na contramão da liberação de obras artísticas que tinham passado anos 
retidas nas malhas da censura federal, como as de Chico Buarque (o que 
impulsionou a venda de discos e a execução pública de suas músicas), 
outros ainda se viam tolhidos em sua liberdade de expressão, chegando 
mesmo a experimentar o arbítrio da repressão.

O compositor Jards Macalé, artista do projeto desde a sua criação, 
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em 1977, foi vítima da opressão e da 
prepotência das autoridades federais em 
Vitória, no Espírito Santo, que contrariando, 
inclusive, pressões do governador do 
estado, prenderam e mantiveram o artista 
incomunicável sem uma explicação sequer.

Se a primeira temporada havia recebido 
somente aplausos da crítica e da categoria, 
a temporada de 1978 já não consegue tal 
unanimidade. Há quem critique a qualidade 
de alguns espetáculos e há quem critique 
mesmo os critérios de escolha dos artistas 
para o Projeto. Elis Regina, então um dos 
maiores nomes da canção brasileira, deu 
entrevistas condenando o que chamou de 
“arte subvencionada”, comparando-a a arte 
censurada. Suas declarações repercutiram 
em toda a imprensa nacional.

Ainda assim, algumas das caravanas seguiram 
atraindo grandes plateias país afora. 

Na busca por apresentar ao grande 
público a almejada qualidade da MPB, já 
inserida no gosto das elites nacionais 
que frequentavam espetáculos musicais e 
teatrais, o Projeto Pixinguinha encontra na 
recuperação e reinauguração do Theatro 
da Paz, em Belém, uma espécie de emblema 
para a temporada de 1978. Desta forma, 
redireciona para este espaço a presença de 
onze duplas que, a princípio, não visitariam 
o Pará por estarem escaladas para outros 
itinerários. O cenário clássico de um 
teatro construído no século 19, para uma 
sociedade que enriquecera graças ao Ciclo 

da Borracha, estava agora a serviço dos ideais de Hermínio – formar 
novas plateias para a apreciação do que ele considerava a verdadeira 
música de qualidade produzida no país.

Em 1978, para marcar a milésima apresentação do Projeto Pixinguinha, a 
Funarte realizou um evento comemorativo no dia 7 de novembro.

Correio Braziliense
09/08/1978
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5. Balanço do Segundo Ano

Em 1978, o Projeto foi levado 
às regiões Sul, Sudeste, 
Nordeste e Norte do país, 
realizando 740 concertos de 
música brasileira, envolvendo 
30 elencos com cerca de 310 
profissionais, tendo atingido 
559.580 espectadores.

No itinerário Sul, a dupla mais 
assistida foi Fafá de Belém e 

Beto Guedes, que também foi a campeã nacional de espectadores. No 
itinerário nordestino, Simone e Sueli Costa rivalizaram com Marlene e 
Gonzaguinha pela liderança do ranking de mais vistos. Antônio Carlos & 
Jocafi, Paulo Moura e Roberto Silva formavam a caravana mais vista no 
itinerário nortista, seguidos por Beth Carvalho e Nelson Cavaquinho.

Para o governo, o projeto seguia atendendo às expectativas de 
aproximação com a classe artística. Para os artistas, o Pixinguinha 
permanece uma ótima alternativa, tanto material, quanto artística, mas 
surgem as primeiras críticas e insatisfações quanto aos critérios do 
projeto. Além disso, havia o impacto que cada praça sofria ao receber 
espetáculos com ingressos subvencionados, prática que repercutia 
negativamente na rotina dos artistas locais que, sem contar com dinheiro 
público, eram obrigados a cobrar ingressos mais caros para cobrir suas 
despesas e acabavam perdendo para seus shows.

Números do Projeto
Frequência Dupla/Teatro na
Região Sul


