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Resumo: O termo pianeiro surgiu em finais do século XIX no Rio de Janeiro. Os primeiros registros                 

históricos desta expressão podem ser vistos em jornais da Primeira República, como o Correio da               

Manhã, o Jornal do Brasil e em revistas como O Rio Nu. Na verdade não é possível determinar de                   

maneira precisa como o termo surgiu, e em que data exata, porque o termo surgiu de forma coloquial e                   

usual até ser utilizado pelos meios impressos. A despeito disso o termo se fixou no início do século XX                   

e o uso do termo permaneceu, adquirindo novas semânticas com o passar do tempo.  
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1. Introdução 

 

A primeira exibição de um filme mudo, foi em Paris no ano de 1895. De               

1895 a 1936 o mundo experimentou a época áurea do cinema silencioso e passou a               

conviver com a arte dos 'silent movies pianists'. No Brasil o termo pianeiro designava              

os pianistas de cinema, mas ganhou abrangência para todo pianista de ofício na             

música popular urbana que surgia na primeira república, exercendo atividades em           

locais variados, além dos cinemas. 

No exterior não observamos uma variação do termo pianista         

referindo-se especificamente ao pianista do cinema silencioso. Nas publicações         

americanas, por exemplo, o que se vê como referência é a expressão ‘ silent movies               

pianist’.Curiosamente na 1º República no Rio de Janeiro, nasceu o termo ‘pianeiro’            

para fazer tal distinção.Termo que também passou a ser usado em São Paulo,             

Pernambuco, no Sul do Brasil e onde houvesse tradicionalmente a figura do pianista             

de cinema. 

A primeira exibição de cinema no Brasil foi em 1896, no Rio de Janeiro.              

Foi um mercado de trabalho importantíssimo para os músicos, e não apenas para             

pianistas, porque alguns cinemas posteriormente contrataram orquestras inteiras. 

Embora os pianeiros tocassem na ambientação de filmes silenciosos no          

início do século XX, o termo foi mais amplamente aplicado, referindo-se ao pianista             

popular em atuação nos diversos espaços de entretenimento daquele período. 

 

 

2. O termo pianeiro e suas ocorrências através do tempo 

 

O termo pianeiro uma vez introduzido nas publicações jornalísticas,         

não deixou mais de ser usado nos jornais e semanários do século XX. O pesquisador               

Robervaldo Linhares Rosa no livro Como é bom tocar um instrumento relata que o              

primeiro registro que ele encontrou do termo ‘ pianeiro’ foi no Jornal Correio da              

manhã de 1926. 

 

O uso mais antigo que encontrei da palavra pianeiro data de 1926, publicado             

no Correio da Manhã, em  resposta  à polêmica  gerada  por  José  Barbosa da 
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Silva, o Sinhô, escrita pelo músico Cícero de Almeida, o Baiano, que se             

sentira ofendido com a letra da canção de Sinhô, direcionada a ele, O             

intrujão, que dizia: “Não sejas intrometido onde não és chamado (...)”. A            

resposta de Baiano a Sinhô veio rápida, apenas uma semana depois,           

publicada no mesmo jornal, com o título de “Sinhô estrilo”: ‘ Seu Zé Barbosa,              

trovadô e pianêro, também poeta grossêro (...) Pianêro de la,banca, que é            

metido a trovado”. ( ROSA,2014,p.60) 

 

Em minhas pesquisas, no entanto, encontrei o uso do termo com data            

anterior, em publicação do Jornal do Brasil de 1904 /edição 00187. A reportagem             

descreve uma festa acontecida no dia anterior à publicação, no Rio de Janeiro. A festa               

começou muito direitinha, verdade seja dita. Todo mundo estava animado, todos           

dansaram muito, ao som de um chincharello, tocado por um pianeiro, de guzo, um              

cabra sacudido das monhecas (PHOCA, 1904). 

Depois desta citação de 1904, outra vez encontramos o termo pianeiro           

sendo usado na publicação da revista O Rio Nu de 1912, na edição de número 01405.                

Alguém ao fazer propaganda das caricias amodernadas da Diana, da Praça dos Arcos             

38 ao pianista do Chopp da zona Riachuelense, descreveu a coisa com tanta arte que               

o pianeiro ficou roxo para experimentar a fruta ( PRATA, 1912). 

A revista O Rio Nu costumava trazer casos pitorescos de personagens da            

cidade. Na citação acima, um caso é contado, e um dos personagens é a figura de um                 

pianeiro de um bar da zona do Riachuelo na região central do Rio de Janeiro.               

Interessante ressaltar que no texto o autor usa o termo pianista e pianeiro para se               

referir à mesma pessoa, sem distinção. 

As ocorrências destacadas acima, de 1904, 1912, e 1926 são amostras do            

uso freqüente do termo. 

No Jornal do Comércio do dia seis de dezembro de 1939, na coluna             

intitulada Pelo mundo da música, o articulista descreve uma conferência realizada           

por Brasílio Itiberê , naquele mesmo ano, sobre a vida e obra de Ernesto Nazareth. O                
1

articulista avalia a conferência e em determinado momento diz: 

 

Brasilio Itiberê ateve-se principalmente aos fundamentos estéticos e        

históricos da obra. Depois de rápida notícia da vida do compositor,           

pesquisou as origens e as influências. O estudo que faz da influência da             

técnica do pianeiro carioca da época de 1900 na obra de Nazareth é notável              

(J.C.I. 1939). 

 

No Jornal Correio da Manhã, no ano de 1940, havia uma coluna            

chamada Correio Musical assinada pelo crítico J.C.I. Na coluna do dia nove de             

novembro de 1940 ele faz uma crítica à execução massiva que ocorria das obras de               

Chopin, que muitas vezes não eram bem executadas e usa o termo pianeiro no texto.               

“(...) Queremos dizer com isso que a obra de Chopin se universalizou de tal forma que                

não há hoje vira lata pianeiro que não a queira assassinar convictamente” (J.C.I 1940) 

Pesquisando em jornais e revistas do Rio de Janeiro nas quatro           

primeiras décadas do século XX, identificamos o uso freqüente do termo pianeiro,            

tanto em críticas musicais, referências profissionais e até pequenos contos. 

A partir dos anos 50 os jornais não usam com tanta freqüência o termo              

pianeiro e o que vemos é a substituição do termo pela expressão ‘ pianista popular’. 

1
Itiberê (1846-1913) Compositor, pianista, escritor, diplomata. Grande estudioso da obra de Nazareth             

e admirador dos pianeiros. 
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No Jornal Correio da manhã do dia dez de maio de 1959, edição 20281,              

no 5º caderno, há uma longa reportagem de página inteira, intitulada Vinte quatro             

horas na vida de Carolina Cardoso de Menezes. A reportagem trás muita informação             

sobre a pianista, suas composições, sua rotina e a certa altura menciona: “Apesar de              

todas as vitórias na sua carreira, tornando-se indiscutivelmente a melhor pianista           

popular brasileira, Carolina continua a ser uma mulher simples e de temperamento            

reservado” (Correio da Manhã, 1959). 

Interessante, que 40 anos depois, por ocasião do anúncio de sua morte,            

os veículos de comunicação que notificaram seu falecimento referiram-se a ela como            

‘a última das pianeiras’. 

Na revista eletrônica Clique Music do site UOL de dois de Janeiro de             

2001, o articulista Rodrigo Faour (2001) fez a seguinte referencia: “A morte da             

pianista Carolina Cardoso de Menezes pegou de surpresa seus colegas de teclados.            

Dia 31 de dezembro ‘a última das pianeiras’ faleceu em sua casa as oito e meia da                 

manhã” (FAORO, 2001). 

A Enciclopédia Ilustrada do Choro do séc. XIX traz o perfil biográfico            

de Carolina Cardoso de Menezes. O site da Casa do Choro o reproduz assim: 

 

Carolina Cardoso de Menezes veio de uma família de pianistas que,           

contrariando a tradição, eram mais ligados ao piano popular que ao clássico.            

Seu pai, Menezes Filho, pianista e membro de sociedades carnavalescas,          

exerceu forte influencia na formação da filha, que se dizia pianeira (CASA DO             

CHORO, 2020).  
 

Notamos que o termo pianeiro embora fosse usado corriqueiramente         

para se referir aos pianistas populares até os anos 40, nunca caiu em completo              

desuso. E curiosamente, a partir da década de 80 voltou a figurar de forma mais               

expressiva em publicações diversas. 

O LP Os pianeiros, lançado em 1981 é uma prova disso. Este LP foi              

produzido por Antonio Adolfo com 12 músicas, todas de autoria de Ernesto            
2

Nazareth, interpretadas pelo próprio Adolfo. 

 

Figura 1 - Capa original do LP Os pianeiros (ADOLFO, 1981). 

2
Antonio Adolfo é pianista, arranjador e compositor. Tem uma vasta discografia. A maioria dos discos                

feitos por um selo independente, criado por ele  mesmo, chamado Artesanal. 
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Este LP foi reeditado por ocasião das comemorações das 150 anos de            

Ernesto Nazareth com nova capa. 

Em 1986 a gravadora FENAB lança um álbum duplo intitulado Os           

pianeiros, produzido por José Silas Xavier. Esse disco conta com a performance de             

diversos pianistas, entre eles o próprio Antonio Adolfo, Carolina Cardoso de Menezes            

e Aloysio Alencar Pinto. “E falando em pequenos grandes projetos, citamos           

novamente Antonio Adolfo, que gravou em 1986 o Lp Pianeiros (FENAB) com            

Carolina Cardoso de Menezes e Aloysio Alencar Pinto, reunindo um repertório à base             

de autores clássicos” (DINIZ, 2003, p.68). 

Em 2013 o termo pianeiro volta a ter destaque na capa do Cd do              

pianista Luiz Eduardo Domingues. Lançado pela gravadora A Casa Discos o CD foi             

lançado em 12 de julho de 2013. Domingues interpreta obras de Nazareth, Chiquinha             

entre outros (DOMINGUES, 2013). 

Neste mesmo ano o pianista João Bittencourt gravou um cd com obras            

do pianeiro Julio Reis. 

Por conta desses dois lançamentos simultâneos, o jornal O Globo, do           

Rio de Janeiro, fez uma reportagem na coluna de cultura, intitulada ‘ Para lembrar os               

fundadores do piano popular brasileiro - dois discos recém-lançados iluminam obra           

de instrumentistas da virada do século XIX  para o XX’. 

A reportagem está na edição do Jornal do dia 13 de Julho de 2013, e               

destaca: 

Artistas como Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga se aproximavam por          

compartilharem da condição de “pianeiros ”, como eram chamados, às vezes          
3

de forma pejorativa, os instrumentistas que se dedicavam à música popular e            

que se apresentavam em festas e ambientes menos nobres do que as salas de              

concerto — como Nazareth, que tocava em cinemas e lojas de partitura, ou             

Chiquinha, integrante de grupos que se exibiam em casas de chá. Mais do             

que isso, eles se unem por terem vivido um momento em que a música              

popular brasileira estava se formando. E por terem participado ativamente          

disso, como explica Domingues (O Globo, 2013). 

 

De fato o retorno do uso do termo pianeiro tem relação direta com uma              

retomada ao interesse pela obra e pela história dos pianeiros do início do século XX.               

Graças a esse interesse, além de gravações, as pesquisas muito escassas sobre o             

assunto estão aumentando e percebe-se que o interesse pelo assunto é crescente. 

O termo aparece em alguns títulos de dissertações e teses que cuidam            

do tema. Podemos citar a pesquisa de Cristina Cibele de Almeida Bloes de 2006,              

intitulada Pianeiros: dialogismo e polifonia no final do século XIX e início do século              

XX. Logo na introdução ela situa o objeto da  sua pesquisa : 

 

A proposta desse trabalho é estudar a integração da música popular urbana            

de concerto durante o final do século XIX e início do século XX, bem como o                

papel desempenhado pelos pianeiros nesse processo. (BLOES, 2006, p.9) 

 

Roberval Linhares Rosa escreveu um livro que é talvez o mais           

abrangente sobre os pianeiros, escrito no Brasil.Curiosamente, no título do livro o            

termo pianeiro não aparece. Porém, Como é bom tocar um instrumento, um trabalho             

publicado em 2014, traz no capítulo 2 uma parte onde ele discute questões relativas              

ao termo pianeiro. 

3 Grifo feito pelo próprio articulista do Jornal O Globo 
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O capítulo 2 (...) apresenta uma revisão de literatura sobre o termo pianeiro,             

seguida de reflexão sobre a atividade do pianista e do pianeiro, com o             

objetivo de revelar que, a despeito das diferenças de ordem técnica,           

existentes entre as duas atividades, o que mais caracteriza cada uma delas é a              

relação do fazer musical com o respectivo local de atuação (ROSA, 2014,            

p.24). 

 

3. O caminho semântico do termo pianeiro 

 

A pesquisadora Nilsa Areán-Garcia, Doutora em filologia e Língua         

portuguesa pela Universidade de São Paulo, no seu artigo intitulado Os cruzamentos            

vocabulares e os sufixos comenta “(...) dizer pianista ou pianeiro com apenas a troca              

de um sufixo altera toda a carga semântica da palavra e até mesmo o contexto que                

está por trás de cada enunciado” (GARCIA, 2013, p.54). 

Na língua portuguesa a mudança do sufixo altera a semântica da           

palavra e Garcia desenvolve de forma abrangente essa idéia no artigo e aplica a              

mudança do sufixo na palavra pianista/pianeiro indicando a mudança semântica.  

A revista Careta, um excelente periódico que circulou no Rio de Janeiro            

entre 1908 e 1960, na sua edição de número 0258 de 1913, tem uma coluna chamada.                

Questões Gramaticais. Na edição 0258 a coluna trata de Terminação ou desinência.            

O autor que assina como Filo-logo começa assim o artigo: 

 

A terminação ou desinência é, no dizer corrente dos gramáticos, aparte           

variável das palavras. (...) A utilidade das desinências é incontestável, pela           

sua aplicabilidade a grande número de radicais. Não fosse isso e teríamos de             

inventar radicais em grande quantidade, o que não seria fácil tarefa.           
4

(Filo-logo, 1913) 

 

O autor descreve a importância da desinência, que nada mais é do que             

um sufixo flexional, já mencionado aqui na referencia ao texto de Garcia, para que              

palavras com o mesmo radical, porém com significado diferente, não necessitem de            

um novo radical. O uso da desinência na parte final do radical faz a diferenciação na                

semântica do termo. Ele prossegue: 

 

(...) Imaginemos que quiséssemos indicar com uma só palavra a pessoa que            

toca mau piano; se disséssemos pianista poderia haver confusão, pois esse           

vocábulo é aplicável ao comendador Arthur Napoleão e a Paderewsky;          

arranjar outra palavra com outro radical que não seja pian, mas que exprima             

bem a idéia ,seria impossível. Que fazer nesse caso? Uma coisa muito            

simples: pega-se na desinência eiro , junta-se esta ao radical pian , e pronto:              

aí está a palavra pianeiro o que exprime perfeitamente o nosso pensamento            

(Filo-logo, 1913). 

 

O autor prossegue o artigo, discorrendo sobre o uso da desinência em            

outros radicais, fazendo assim com que os mesmos adquiram outra direção           

semântica. Além dos pianistas/pianeiros ele usa o caso de jornalista/jornaleiro entre           

outros. 

O destaque desta publicação é importante porque sugere que em 1913 já            

havia sim uma referência ao que se designavam ‘maus pianistas’, no uso do termo              

pianeiro. Não há como negar que o termo foi usado inicialmente com tom pejorativo. 

4 Recorte retirado na Hemeroteca da Biblioteca Nacional 
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Adentrando as décadas seguintes do século XX ainda encontraremos o          

uso do termo de forma pejorativa. Nos anos 20, destacamos numa coluna do Jornal              

do Comércio a seguinte referência: “(...) o enfatuado bacharelzinho não passa de um             

tocador de piano, apto apenas para pianeiro de músicas de dança.” Referência feita na              

edição 00015 do ano de 1928. 

No ano de 1939, o Correio da Manhã trouxe na edição de número 13697              

uma coluna chamada Anedota musical. Em parte da história lemos: “- Veja só,             

resmungou a professora. – Um pianeiro da roça querendo passar por um Paderewski.             

Quem é o senhor, antes de tudo?”(Correio da Manhã, 1939). 

A partir no final da década de 30 e início da década de 40 começamos a                

observar que o termo pianeiro vai passando por um processo de transformação na             

sua capacidade semântica. Já não é utilizado de forma pejorativa ou irônica, se             

referindo aos pianistas populares. Brasílio Itiberê teve uma grande responsabilidade          

nessa mudança. 

Em 1939, mesmo ano da publicação da Anedota musical citada acima, o            

mesmo jornal Correio da manhã na sua edição de número 13830 do dia cinco de               

dezembro, traz uma reportagem sobre o Festival Ernesto Nazareth e a conferência            

de Brasílio Itiberê. O repórter descreve os principais pontos da palestra de Brasílio             

Itiberê a em determinado momento escreve: “Em determinado ponto de sua           

dissertação assinalou a indiscutível influencia do ‘pianeiro carioca’, cuja função teve           

relevo tão importante”. Ao terminar afirmou que Nazareth foi um manancial           

inesgotável de beleza” (J.C.I. 1939). 

Na verdade Brasílio Itiberê desde que conheceu Ernesto Nazareth         

nutriu grande admiração pelo músico. E reconhecia em Nazareth a arte pianeira,            

notabilizando-a, valorizando-a. Em 1946 ele escreve: “Qualquer coisa de estranho me           

chamou a atenção. Na sala de espera de um cinema, um autêntico pianeiro carioca              

botava para o ar umas melodias tão novas que eu fiquei inteiramente fascinado.             

(ITIBERÊ, 1946, P.311)”. 

Deste ponto em diante o termo pianeiro recebeu outra significação. Não           

foi uma mudança radical e imediata, muitos escritores ainda utilizariam o termo            

pianeiro de forma pejorativa. Mas já não era um caminho semântico único. 

Em 1970 Itiberê publica um texto chamado Nazareth, Garrincha, Gadé          

e outras ‘ cobras’: 

 

O pianeiro? O’cobra’? Sim, são dois craques que surgiram da sincopa. Ambos            

são virtuoses, um dribla a pelota, outro dribla o ritmo. Sempre me deliciei             

com o pianeiro carioca. Apraz-me ouvir esse artista, tocando de orelhada           

qualquer coisa, em qualquer tom.O pianeiro faz-me tão bem à saúde quanto            

um moteto de palestrina (ITIBERÊ, 1970, p. 38). 

 

Não há como negar que o termo pianeiro passa agora a incorporar ao             

significado, algo de versatilidade, capacidade de improvisação, criatividade,        

virtuosismo. Acima de tudo isso, a habilidade de imitação aural dos pianeiros,            

capazes de tocar qualquer música de ouvido. 

Em 1980 Jota Efegê em seu livro Figuras e coisas da música popular             

brasileira destaca sobre os pianeiros: (...) os pianeiros eram exímios executantes,           

sabendo dar a cada música o seu exato valor rítmico e melódico. Valiam-se de sua fiel                

riqueza auditiva que os fazia excelentes intérpretes. (EFEGÊ, 1980, p. 221). 
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No século XXI o termo pianeiro aparece em capas de CDs, teses e             

dissertações, livros sobre o tema, eventos que façam alusão à arte desses músicos. O              

que se observa é que atualmente o termo tem uma carga positiva, afetiva. 

No Brasil hoje, observa-se um resgate da arte pianeira do início do            

século. Seja nas sessões do cinema silencioso da Cinemateca do MAM com Carlos             

Eduardo Pereira, seja nos discos gravados com a obra dos pianeiros, ou em saraus e               

eventos como o da Universidade Federal de São João del Rei com o projeto              

PIANEIROS – DO SARAU AO VIRTUAL. 

 

4. Considerações finais 

 

Através dos anos a palavra pianeiro passou de uma indicação pejorativa           

para uma distinção de competência musical. O preconceito inicial de quem           

considerava o pianeiro um músico de menor valor, por não tocar um repertório             

erudito em salas de concerto , deu lugar à admiração de quem, conhecendo música,              

soube identificar e valorizar aspectos outros da competência musical, tais como           

imitação aural, improvisação, criatividade, ritmo e swing. 

O ponto da mudança é mérito dos próprios pianeiros, que com o passar             

do tempo, em suas múltiplas atividades e variedades de situações musicais, souberam            

através de sua performance e suas composições provar que afinal ser chamado de             

pianeiro era um grande elogio. 

De Nazareth, Chiquinha, Aurelio Cavalcanti, passando por Sinhô,        

Carolina de Menezes, chegamos aos pianeiros contemporâneos, de arte impecável          

como Dick Farney, Tom Jobim, Johhny Alf ,Cesar Camargo Mariano, entre muitos            

que seguem levando a arte pianeira a níves de excelencia cada vez maiores. 
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