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Resumo: Este artigo tem por objetivo o estudo do violão em seu ofício de acompanhador no âmbito da 
música popular brasileira. Primeiramente, procurou-se evidenciar o trânsito e a presença ativa do 
instrumento por diversas classes sociais, os personagens, e momentos representativos desde os 
primórdios de nossa música e, posteriormente, selecionaram-se três violonistas (Rogério Guimarães, 
Raphael Rabello e Guinga) para retratar características do acompanhamento no século XX. 
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 A realização desta primeira etapa do artigo deu-se por meio da consulta 
bibliográfica a autores que se dedicaram à historiografia da música popular brasileira 
como Tinhorão (2010 e 2004), Budasz (2004) e Taborda (2011) sendo possível 
investigar o perfil e o comportamento do instrumento na função de acompanhador 
junto a alguns nomes representativos do cancioneiro popular. Para melhor abordar 
nosso objeto de estudo foi necessário delimitar as observações às formações de duo - 
voz e violão, dado a diversidade de funções musicais que o violão pode assumir dentro 
dos mais variados tipos de conjunto instrumental. 
 No Brasil, ao contrário do violão solista, cuja produção só irá consolidar-se 
na primeira metade do século XX, a utilização do instrumento na função de 
acompanhador remonta aos primórdios de nossa música. O violão pode ser 
considerado um legítimo herdeiro da tradição de acompanhamento da viola 
seiscentista que chegou ao Brasil pelas mãos dos colonos portugueses. O cordofone 
possuía, então, quatro e posteriormente cinco ordens de cordas. Foi amplamente 
difundido entre os curumins e demais colonos portugueses como o autor da 
Prosopopeia Bento Teixeira, que o tinha como fiel companheiro de suas cantorias pela 
Pernambuco do século XVI. (TABORDA, 2011, p. 9) 
 Os registros dos primórdios da canção popular trazem referência ao poeta 
satírico Gregório de Matos Guerra (1636-1696), o ‘Boca do Inferno’, que entoava seus 
versos dissolutos, dedicados a seduzir as mulatas ao som de uma viola. Sob a pena do 
poeta barroco brasileiro estavam as sátiras, o erotismo e as duras críticas à política e 
economia da sociedade do recôncavo baiano, causando alguns dissabores às 
autoridades mais conservadoras. Na citação abaixo, observa-se que o poeta irreverente 
causava dissabores às autoridades e segmentos mais conservadores de seu tempo. 

 
Porém, eu me persuado que a maior parte destas modas lhes ensina o 
demônio: porque é ele grande poeta, contrapontista, músico e tocador de viola 
e sabe inventar modas profanas, para as ensinar àquelas que não temem a 
Deus. (PEREIRA, apud BUDASZ, 2004) 

 

 O instrumento acompanhador esteve ao lado de outros personagens 
representativos da música popular brasileira como o padre mulato Domingos Caldas 
Barbosa (1740–1800) que preconizou o sucesso preambular de nossa música na 
Europa. Sandroni (2001) o cita como o primeiro personagem histórico da música 
brasileira considerando-o como um nome significativo nas discussões referentes à 
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dança do lundu na virada do século XVIII para o XIX e ao aparecimento dos lundus-
canção na imprensa por volta de1830.1 Com a introdução do violão no Brasil em 
princípios do século XIX, o instrumento se reveste da tradição de acompanhador dos 
gêneros populares apregoada pela viola enquanto a mesma fica relegada às 
manifestações de identidade mais regional e interiorana. (TABORDA, 2011) 
 No final do século XIX, o instrumento marcou seu papel junto aos conjuntos 
de choro e na consequente tarefa de abrasileirar as recém chegadas danças européias, 
tais como; valsa, xótis, mazurcas,  entre outras.  Além da modinha e do lundu, o violão 
esteve na base das diversas manifestações da música popular brasileira e 
frequentemente o ostinato rítmico-harmônico, presente em seu acompanhamento, se 
torna um dos elementos fundamentais na caracterização de um especifico estilo ou 
gênero musical.  
 Observa-se a presença ativa do instrumento acompanhador na gênese da 
indústria do disco já nas primeiras gravações da Casa Edison nas vozes de Baiano 
(1870 -1944), Cadete (1874 - 1960) e posteriormente Eduardo das Neves (1874 - 1919). 
Ainda na fase mecânica do processo de gravação (1902 -1927). Na fase posterior, com o 
advento do processo elétrico de gravação, o instrumento irá manter sua cadeira cativa 
no rol dos estúdios de rádios  integrado os conjuntos regionais, os quais contribuíram 
sobremaneira para o funcionamento destas no período tido como a ‘Época de Ouro. 
 Ao abordarmos o acompanhamento violonístico século XX, escolhemos de 
três violonistas como amostra significativa do desenvolvimento e transformações do 
acompanhamento violonístico. Tal escolha se justifica pela expressiva atuação de 
Rogério Guimarães, Raphael Rabello e Guinga desde a ‘Era do Rádio’ até os dias 
atuais2. Outro fator preponderante na escolha de tais músicos foi o fato de atuarem 
igualmente como solistas. Desse modo, poderemos observar se, de alguma forma, em 
seus acompanhamentos os elementos técnico-musicais típicos da linguagem do violão 
solo se faziam presentes.   
 Como era de costume ao estilo de interpretação empregado em vários 
gêneros da época3, encontramos momentos em que Rogério Guimarães (1900 – 
1980)também construía seus arranjos tomando por base a levada típica de cada gênero 
somada à condução dos baixos que muitas vezes se destacava do restante assumindo 
um caráter melódico. Os acordes são executados por toda a extensão do braço do 
violão em inversões e omissões das vozes proporcionando colorido timbrístico e 
densidades contrastantes no arranjo da canção. Com relação ao comportamento do 
violão nos registros sonoros observados, nota-se uma importante contribuição 
estilística dada por Rogério Guimarães no que tange à utilização de elementos técnico-
instrumentais característicos da linguagem do violão solista dialogando de forma 
bastante significativa com recursos típicos já consolidados na linguagem empregada 
em acompanhamentos.  
 Essa confluência com a linguagem do violão solista é deflagrada nas seções 
introdutórias das canções e nos demais momentos instrumentais, geralmente o 
intermezzo e a coda, onde o violão apresenta uma textura de melodia acompanhada 
diferenciada do  restante do arranjo, no qual o instrumento privilegia o suporte à voz. 

                                                           

1Outro pesquisador que se debruçou sobrea vida e obras de Barbosa foi Tinhorão (2004) no livro 
Domingos Caldas Barbosa. O Poeta da Viola, da Modinha e do Lundu (1740-1800). 
2Guimarães gravou seu primeiro disco pela Odeon em 1926 e Guinga é um músico que se encontra em 
plena atividade até os dias atuais. 
3Um modelo de acompanhamento bastante comum em gravações do início do século pode ser observado 
através do músico, poeta e palhaço de circo Eduardo das Neves (1874 - 1919). 
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Nestes momentos observa-se o apuro técnico e virtuosismo do músico caracterizado 
pela ampla exploração da tessitura do violão, em especial a região aguda, e pela 
realização de rápidas passagens escalares intercalando acordes.  
 No acompanhamento da canção Anoitecer (fig.1), observa-se a presença de 
elementos identitários do estilo de Rogério Guimarães, tais como; a exploração do 
instrumento em toda extensão, em especial a aguda, além do emprego de baixarias e 
arpejos intercalando a condução rítmica da canção. Nos seis primeiros compassos o 
violão se comporta a maneira de um violão solista, como era de praxe em introduções, 
interlúdios e coda das canções. 

 

Fig.1. Rogério Guimarães. Anoitecer. Compasso 1 a 20. Transcrição própria. 

 
 Raphael Rabello(1962 – 1995) destaca-se pelo alto grau de elaboração de 
seus arranjos ao tocar como único acompanhador solista, em especial ao lado de 
Elizeth Cardoso e Ney Matogrosso, produzindo dois discos que são referências para 
trabalhos dentro da mesma formação4.  
 A incorporação de técnicas do acompanhamento5 para o violão solo 
contribuiu para a consolidação do estilo violonístico característico de Rabello, 
considerando-se que seu amplo conhecimento musical foi determinante para que se 
tornasse um dos maiores expoentes do instrumento no Brasil. (BORGES, 2009, p.4) 
 Borges (Ibid.,p.107) aponta a condução rítmica abaixo como semelhante às 
levadas aplicadas por Rabello, que por sua vez denotam uma das técnicas peculiares 
empregadas em seus acompanhamentos. Para o autor, a utilização do polegar é 

                                                           

4Em 1989, gravou com Elizeth Cardoso o disco Todo Sentimento (Columbia/Sony Music – 1991). 
Abrangendo da mesma forma gravações exclusivamente no formato Voz e violão, lançou Juntamente 
com Ney Matogrosso o disco À Flor da Pele (Polygram, 1990) no qual interpretam um repertório muito 
eclético que vai de Balada do louco (Arnaldo Baptista, Rita Lee) a Prelúdio nº 3 /Prelúdio da solidão 
(Vila Lobos, Hermínio Bello de Carvalho).  
 
5Borges (2009, p. 115) aponta alguns indícios referentes à fase acompanhadora no choro presente na 
obra solista do mesmo como o baixo cantante, o destaque dado aos baixos pelo toque com apoio pelo 
polegar e o forte apelo improvisador tão característico ao choro. 
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determinante na sonoridade de Rabello que é obtida mediante a alternância do polegar 
para cima e para baixo de forma acentuada sobre o baixo pedal. 

 

Fig.2. Levada do partido alto (PEREIRA, 2006, p.17) 

 

 Pode-se destacar o emprego de elementos musicais, tais como; solos ao 
violão, contracantos melódicos, inúmeras passagens escalares virtuosísticas 
intercalando os acordes da harmonia; uso de diversificadas técnicas violonísticas, entre 
as quais podemos mencionar: os fortes rasgueos, os arpejos, o pizzicato, o trêmolo, a 
exploração do uso de cordas soltas, os harmônicos naturais e os artificiais. Isto, 
acoplados a aplicação de recursos interpretativos como variações timbrísticas, de 
dinâmica e agógica. Apesar de utilizar majoritariamente o violão de sete cordas em 
suas performances, observa-se a utilização do violão de seis cordas em boa parte do 
disco com Elizeth e Matogrosso. 
 

[...] destacamos uma consideração de Luciana Rabello (entrevista concedida, 
2008): “Rabello acompanha enquanto solo e sola o violão enquanto 
acompanha”. Essa afirmação preceitua que os acompanhamentos de Rabello 
não se restringiam a uma visão vertical da harmonia, mas sim uma visão de 
solista, na qual há presença predominante das “baixarias”. Portanto, a relação 
existente entre o acompanhamento e o solo reforça o argumento de que as 
duas fases de Rabello são indissociáveis e podem coexistir pacificamente. 
(BORGES, 2009, p. 115) 

 

 O terceiro músico observado foi Carlos Altier de Souza Lemos Escobar, o 
Guinga (1950-). Sobre sua relação com o violão observa-se que em sua obra a 
composição, o arranjo violonístico e a execução estão interligados. A linguagem 
harmônica é resultado dessa peculiaridade. Logo, diferentemente de boa parte da 
prática de acompanhamentos de violão utilizados em canções de música popular, onde 
a transposição é uma constante, a execução de obras do compositor requer um cuidado 
especial, uma vez que a dimensão harmônico-melódica se relaciona com algumas 
movimentações de fôrmas especificas de mão esquerda aliada ao uso de cordas soltas 
do instrumento, configurando encadeamentos de vozes característicos. Esse fato torna 
muitas vezes impossível a tarefa de transpor suas músicas não apenas nas peças 
instrumentais, mas também nos acompanhamentos das canções.6 

                                                           

6 No caso do violão, existem três aspectos intimamente relacionados, utilizados por compositores do 
século XX e que produzem um idiomatismo instrumental do qual Guinga faz uso: 1) o deslocamento da 
mão esquerda, com três planos de ação: movimento transversal, movimento vertical e movimento 
horizontal; 2) o uso das fôrmas dentro desses três tipos de movimento, ou seja, fôrma: correspondendo 
a apresentação de uma determinada disposição dos dedos da mão esquerda em uma posição do violão, 
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 Na música de Guinga, os elementos harmonia, condução rítmica, 
movimentação das vozes e digitações são indissociáveis para preservar as 
características da linguagem do compositor. Na fig.3, temos um trecho de Choro 
Réquiem, no qual, o acompanhamento ao dobrar a melodia apresenta relação direta 
com a mesma  e, por outro lado, o fato de conter a melodia denota a possibilidade de 
ser executado de forma autônoma, que o coloca no limiar entre um acompanhamento 
de uma canção e uma peça instrumental.7 
 

 

Fig.3. Guinga. Choro Réquiem. Compasso 1 e 2 

 

 Apesar de Guinga ser um dos responsáveis por diversas inovações no choro, 
principalmente no âmbito harmônico, alguns aspectos da linguagem tradicional do 
gênero são muito claros em suas peças. Em vários momentos o compositor utiliza o 
recurso de baixarias, saltos melódicos, arpejos e cromatismos que caracterizam pontos 
importantes na linguagem do choro. Conforme se observa na canção Cata-vento e 
Girassol o recurso da campanella8 é abundantemente aplicado às construções 
harmônico-melódicas na qual o compositor opta pela digitação que privilegie os 
intervalos de segunda, maiores e menores, na disposição das vozes dos acordes. Por ser 
largamente empregado em sua obra, acreditamos ser esta uma das marcas 
características de seu estilo composicional.  

 

 

Fig.4. Guinga. Cata-vento e Girassol. Compasso 1 e 2 

 

                                                                                                                                                                                        
 

escalar ou em acordes, com e sem cordas soltas, transposta para outra região; 3) a inclusão das cordas 
soltas, como fator colorístico e de possibilidades harmônicas.” (ESCUREIRO, 2010, p.5) 
7 Varias composições de Guinga foram concebidas primeiramente como peças instrumentais e 
posteriormente dadas aos letristas, fato que explica a autonomia e possibilidade de termos performance 
em versões para violão solo. 
8 Intervalos harmônicos de 2ª menores o u maiores tocados ao violão em cordas paralelas em escalas ou 
acordes. 
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 Verifica-se o gosto do compositor pela sonoridade de determinados acordes 
que aparecem com frequência em sua obra. Esses são encontrados em contextos tonais 
e harmônicos diferentes utilizando-se da mesma configuração na disposição das vozes. 
Dada a exploração de cordas soltas combinadas com o deslocamento de formas pelo 
braço do instrumento a transposição da estrutura e da mesma disposição de vozes para 
outras fundamentais se faz impossível, o que torna esses acordes ainda mais 
característicos do estilo harmônico-composicional de Guinga. Observamos na canção 
Cine Baronesa (fig.5)dois acordes bastante representativos deste aspecto da linguagem 
harmônica do compositor. 

 

Fig.5. Guinga. Cine Baronesa. Compasso 8 

 
Conclusão 
 

 Como vimos, a tradição do violão, bem como seu uso no acompanhamento 
de canções, está amalgamada à cultura brasileira desde a chegada dos colonos 
portugueses e padres jesuítas que tangiam a viola em seu processo de catequese.  O 
Cordofone esteve ao lado dos personagens mais representativos de nossa música 
popular como Bento Teixeira, Gregório de Matos, Caldas Barbosa e forneceu as bases 
para diversos gêneros como a modinha, lundu, choro além de viabilizar o processo de 
gravação na gênese da indústria do disco e posteriormente a dinâmica de produção nos 
estúdios das rádios. No que diz respeito ao acompanhamento violonístico no século 
XX, sob a estética dos músicos descritos, observa-se que cada vez mais uma exploração 
plena dos recursos técnico-musicais exigindo  apuro técnico do instrumentista. 
Acredita-se que esta gradativa expansão vocabular de recursos utilizados nos arranjos 
das canções seja fruto do contato destes com a tradição do violão solista contribuindo 
cada vez mais para expansão e renovação desta predominante vocação através dos 
séculos. 
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