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Resumo: No ano de 1986, o violonista Raphael Rabello encomendou ao luthier Mario Jorge Passos               

um violão de 7 cordas com encordoamento de nylon, adaptando a linguagem desenvolvida por Dino 7                

Cordas, no instrumento de cordas de aço e com função de acompanhamento, para uma sonoridade               

mais próxima do violão clássico, em um ambiente solista. Essa experiência teve grande êxito, o que                

pode ser observado não só nos trabalhos artísticos produzidos por Raphael como também na              

quantidade de violonistas que adotaram o instrumento por essa influência. Este artigo tem por              

objetivo identificar algumas relações entre o cenário atual do violão de 7 cordas de nylon solista e a                  

linguagem original do instrumento desenvolvida por Dino.  

 

Palavras-chave: Violão de 7 cordas. Dino 7 Cordas. Raphael Rabello. Rogério Caetano. Yamandu             

Costa.  

 

1. Introdução 

Este artigo constitui recorte de minha tese de doutorado, Literatura          

para o violão de 7 cordas brasileiro solista (GONÇALVES, 2019) , que tem como             
1

foco a linguagem brasileira do violão de 7 cordas . Partindo da hipótese de que esse               
2

estilo violonístico foi desenvolvido, principalmente, por Dino 7 Cordas , a tese analisa            
3

a influência de Dino  no trabalho de outros violonistas de 7 cordas.  
4

Na tese, faço um levantamento de características da linguagem        

brasileira do violão de 7 cordas, focalizando sua aplicação no contexto solista e seu            

ensino no ambiente acadêmico. Para esse procedimento, focalizei mais detidamente o          

trabalho de quatro violonistas: Dino 7 Cordas, que é caracterizado como o criador            

dessa linguagem violonística, Raphael Rabello, Rogério Caetano e Yamandu Costa.       

Esses violonistas foram escolhidos pelo fato de serem quatro dos mais influentes e           

produtivos violonistas dessa linguagem e também por ser possível observar, em seus          

respectivos trabalhos, um fio condutor, um senso de linhagem, uma espécie de DNA,           

de sotaque comum.  

O conceito de sotaque foi fundamental para a análise dos exemplos           

provenientes do trabalho desses quatro violonistas, tendo como suporte teórico o           

texto Rethinking Music, de José Bowen (2001). Para o autor: “nem todas as nuances              

são oriundas de escolhas individuais – ou seja, algumas dependem no ‘quando’ e             

‘onde’, e não somente no ‘quem’” (BOWEN, 2001, p. 445).  

1 Defendida em 14 de março de 2019 e ainda não depositada. 
2 Decidi nomear o instrumento, objeto de minha pesquisa, de violão de 7 cordas – e não violão de sete                    

cordas – a partir da grafia utilizada no disco Raphael Rabello & Dino 7 Cordas. 
3 Horondino José da Silva (1918 - 2006). 
4 Embora no meio acadêmico a utilização do sobrenome de autores e personagens seja o mais                

praticado, optei pela utilização do primeiro nome ou do nome artístico para me referir aos artistas que                 

são objeto deste artigo. Essa decisão deve-se ao fato desse ser o uso consagrado no contexto da música                  

popular brasileira, possibilitando uma identificação imediata do músico referenciado. O exemplo de            

Dino 7 Cordas é bem claro para ilustrar essa opção: enquanto o nome Dino é de simples identificação,                  

bem como Dino 7 Cordas, a utilização de seu sobrenome de nascença, Silva, dificultaria a identificação                

do personagem em questão. 
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Tanto Raphael Rabello quanto Rogério Caetano utilizam o conceito de          

sotaque, que permite demonstrar a semelhança entre os estilos violonísticos de           

Raphael em relação ao de Dino e de Rogério em relação aos dois primeiros. Segundo               

Raphael Rabello: “meu trabalho, mesmo solando, tem influência do Dino, até hoje. A            

inflexão é igual, o sotaque. O sotaque é igual” (RABELLO apud TABORDA, 1995, p.             

80). Já para Rogério Caetano: 

É como se a gente falasse o mesmo sotaque. Eu, o Dino e o Raphael cada               

um tem sua maneira de tocar. Mas quem ouve o Dino, vê que no trabalho do              

Raphael o Dino era uma influência muito grande. Comigo acontece a mesma           

coisa. Quem ouve o meu trabalho vai ver que o Dino e o Raphael estão              

presentes ali. (CAETANO apud SILVA NETO, 2017, p. 193)  

O presente artigo tem por objetivo desenvolver três pontos que julgo           

serem fundamentais para um melhor entendimento das questões abordadas na          

minha tese: instrumento / linguagem do instrumento, violão de 6 cordas / violão de 7             

cordas, e solo / acompanhamento. 

2. Instrumento / linguagem do instrumento 

Quando se fala do violão de 7 cordas brasileiro, é importante ressaltar          

que existem aspectos do instrumento, que na realidade são dois instrumentos – o            

violão de 7 cordas de aço e o de cordas de nylon – e da linguagem do instrumento,               

que surgiu a partir do violão de cordas de aço e foi depois adaptada ao de cordas de             

nylon. As características do violão de 7 cordas de aço, com o padrão idealizado por            

Dino: o tipo de construção, o tipo de cordas e a técnica de execução, trazem um              

resultado acústico que influencia a linguagem do instrumento.  

O foco de minha tese é a linguagem do instrumento, indicando que uma           

vez dominada essa linguagem, ela poderá ser aplicada em qualquer violão, seja de          

cordas de aço ou de nylon, de 6 ou de 7 cordas. Nesse sentido, os quatro violonistas                

focalizados permitem uma análise da aplicação dessa linguagem no instrumento de          

cordas de aço – no trabalho de Dino 7 cordas, Raphael Rabello e Rogério Caetano – e            

de cordas de nylon – no trabalho de Raphael Rabello, na segunda metade de sua            

carreira, e de Yamandu Costa.  

O violão de 7 cordas brasileiro com o padrão utilizado por Dino, o             

paradigma Dino, é um instrumento de cordas de aço, tocado com uso de dedeira,              

originalmente com a função de acompanhamento e no contexto do conjunto regional.            

Dentre suas características estão um ataque metálico e a pouca sustentação das notas,             

sendo esses alguns dos motivos que o tornam audível em uma formação em que há               

instrumentos de percussão e outros instrumentos de harmonia.  

É comum, nesses contextos, as linhas de baixo executadas pelo violão de            

7 cordas sobressaírem, ainda que, por vezes, não seja possível identificar claramente            

a harmonia executada pelo violão de 6 cordas. Nesse aspecto, a questão do ataque              

mais metálico é importante, como também é a pouca sustentação das notas, que faz              

com que as linhas de baixo não se misturem auditivamente aos outros instrumentos. 

Quando se comparam essas características do violão de 7 cordas de aço            

com as do violão clássico, de cordas de nylon, diferenças fundamentais são            

encontradas. A expectativa, no caso do violão clássico, é de que ele funcione como              

uma pequena orquestra, com um ataque mais doce e uma maior sustentação das             

notas. Isso faz com que a execução da escola do violão de 7 cordas de aço em um                  
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instrumento de cordas de nylon demande adaptações técnicas que possibilitem          

transportar a linguagem de um instrumento a outro. 

A linha de baixo criada por Dino 7 Cordas para o choro Um a Zero, de                

Pixinguinha, poderia ser escrita conforme ilustra a Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Um a Zero, conforme acompanhamento de Dino 7 Cordas (GONÇALVES, 2019). 

A expectativa na escola do violão de 7 cordas, no entanto, é que essa              

passagem musical soe da forma ilustrada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Um a Zero, linha de baixo (GONÇALVES, 2019). 

Esse controle da duração das notas, que não deve ser confundido com            

um efeito de staccato, é uma questão básica para essa escola de violão. Se no               

instrumento de cordas de aço tradicional esse efeito é mais facilmente obtido, graças             

à natural pouca sustentação das notas, no violão de nylon esse controle deverá ser              

obtido por meio de técnicas específicas, tanto de mão direita quanto de esquerda.  

Ao executar a linha de baixo com os acordes (Figura 3), a questão do              

controle da duração das notas é ainda mais importante de ser considerada.  

 

 

Figura 3 – Um a Zero, linha de baixo acrescentando os acordes (GONÇALVES, 2019). 

Também nesse caso, a expectativa é de que esse trecho soe de forma             

diferente da grafada anteriormente, mas sim conforme ilustrado a seguir (Figura 4). 

Nesse exemplo, espera-se que o violonista de 7 cordas seja capaz de            

apagar a nota do baixo no exato momento da emissão das notas do acorde e               

vice-versa. Esse é um efeito de difícil execução, demandando independência entre os            

dedos, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. 
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Figura 4 – Um a Zero, grafada conforme expectativa sonora (GONÇALVES, 2019). 

Embora tenha sido desenvolvida sob influência de características do         

instrumento de 7 cordas de aço, a linguagem, ou o sotaque característico da             

linguagem, acabou por perpassar o aspecto do instrumento, sendo passível de ser            

executada em instrumentos com outras características. 

3. Violão de 6 cordas / violão de 7 cordas 

Em relação à questão violão de 6 e de 7 cordas, dos quatro violonistas           

focalizados, o único que começou diretamente tocando violão de 7 cordas foi Rogério            

Caetano. Todos os outros se iniciaram no violão de 6, migrando posteriormente para            

o de 7 cordas; até mesmo Dino, o criador da linguagem.  

Dino atuou profissionalmente utilizando o violão de 6 cordas durante         

muitos anos. Na gravação do choro Um a Zero (1946), já citado, em que toca com                

Benedito Lacerda na flauta e Pixinguinha no sax tenor, Dino toca violão de 6 cordas,            

demonstrando o pensamento horizontal, das linhas melódicas de contracanto     

realizadas na região grave do instrumento, que desenvolveu posteriormente no violão          

de 7 cordas, conforme ilustra a Figura 5. 

 

 

Figura 5 – Um a Zero, Dino tocando violão de 6 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Dino grava essa mesma música anos mais tarde com Raphael Rabello, já        

tocando o violão de 7 cordas com o padrão sonoro que desenvolveu. É possível           

perceber que Dino, de fato, incorpora a 7ª corda, mas o raciocínio é o mesmo             

utilizado na gravação anterior, como demonstra a Figura 6.   
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Figura 6 – Um a Zero, Dino tocando violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

Raphael Rabello, ao começar a tocar o violão de 7 cordas, utilizava            

cordas de aço, migrando depois para o 7 cordas de nylon. Além disso, seguiu tocando               

também o violão de 6 cordas de nylon. Algumas transformações em sua carreira se             

refletiram em duas mudanças de nome artístico: de Rafael Sete Cordas para Rafael             

Rabello e, posteriormente, para Raphael Rabello. A matéria do Jornal do Brasil            

(1987) que anunciava seu show no Free Jazz Festival, dizia que: “Rafael, que já foi               

chamado Sete Cordas, quer agora se livrar do peso do apelido” (JORNAL DO             

BRASIL, 1987). Raphael acrescentou, na mesma matéria: “tenho até tocado mais o            

violão de seis cordas” (RAPHAEL RABELLO apud JORNAL DO BRASIL, 1987).  

Em algumas declarações, o violonista indica o desejo de levar sua           

música a outros públicos: “Não quero tocar para violonista, quero tocar para            

roqueiro” (RAPHAEL RABELLO apud NOBILE, 2018, p. 148), além de pesquisar           

outras linguagens musicais, como na entrevista ao jornalista Tárik de Souza, na            

reportagem de lançamento do LP Rafael Rabello (1988) : “Durante este tempo venho            
5

estudando a guitarra clássica e a flamenca para dar ao violão brasileiro uma técnica              

mais extrovertida, mais agressiva” (RAPHAEL RABELLO apud JORNAL DO         

BRASIL, 1988). 

Ainda que tenha incorporado outras linguagens a seu estilo violonístico          

e tocado o violão de 6 cordas, Raphael manteve características da linguagem do             

violão de 7 cordas desenvolvida por Dino 7 Cordas, tendo se tornado o violonista              

referencial no que diz respeito ao transporte da linguagem do violão de 7 cordas de               

aço tanto para o instrumento de cordas de nylon quanto para o violão de 6 cordas.                

Fábio Zanon  dimensiona a importância de Raphael no contexto do violão solo: 
6

Sua passagem por esse mundo foi curta mas resumiu uma época. Além de             

firmar o violão de 7 cordas como instrumento solista, Raphael deu um salto             

5
 Na edição em CD, este LP levou o título de Lamentos do Morro. 

6
Fabio Pedroso Zanon (1966 -). Atua como violonista e maestro. Seus projetos têm contribuído para                

ampliar a percepção do violão na música clássica.  
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qualitativo em técnica, em balanço, em arranjo, em bom gosto, em percepção            

musical, que informam toda a atual geração de solistas de violão. Isso tudo             

partindo de sua experiência com o choro, que era, na sua época, um gênero              

considerado ultrapassado. (ZANON, 2008) 

Tendo observado a relação de Dino 7 Cordas e Raphael Rabello tanto            

com o violão de 6 cordas quanto com o de 7 cordas, busquei investigar a relação de                 

Rogério Caetano e Yamandu Costa com esses dois instrumentos. Em entrevista para a             

minha tese, perguntei a Rogério Caetano se ele se considerava violonista de 6 ou de             

7 cordas; ao que respondeu: 

sempre toquei violão de 7 cordas [...], eu nunca nem tive violão de 6, sempre               

toquei essa linguagem do violão de 7 cordas mesmo. Cabeça de 7 cordas. [...]              

Consigo tocar [violão de 6 cordas], mas eu me sinto manco, falta alguma             

coisa. [...] me considero um 7 cordas mesmo. (ROGÉRIO CAETANO, 2018) 

Já Yamandu Costa se iniciou no violão de 6 cordas, migrando,           

posteriormente, para o de 7 cordas. Ao ser questionado se se sentia um violonista de               

6 cordas ou de 7 cordas, declarou: “De 7 cordas. Desde o meu 7 cordas, da minha                 

maneira de tocar o instrumento. E como eu assumi essa coisa de tocar sozinho, cada               

vez mais, não tem como não ser dessa forma. Eu me considero já um outro caminho                

do instrumento. Um outro caminhar” (YAMANDU COSTA, 2018). E prossegue          

dizendo: “o meu papel dentro do instrumento é diferente, eu não sou um 7 cordas               

convencional” (YAMANDU COSTA, 2018). 

O violonista revela que a primeira vez que tocou um violão de 7 cordas              

foi em 1998. Em uma roda de choro, o violonista Mario Eugenio ofereceu seu violão               

de 7 cordas para Yamandu experimentar:  

colocou no colo o instrumento, e não saiu mais. [...] Claro, eu toco violão de               

6, tudo bem, mas aí eu comecei a desenvolver composições para esse            

instrumento. Não tem nem sentido mais tocar o violão de 6. Agora que eu me               

dou conta que realmente eu comecei a fazer um repertório para esse            

instrumento. (YAMANDU COSTA apud GONÇALVES, 2019)  

É interessante perceber que Dino e Raphael Rabello, referência para         

todos os outros violonistas, demonstraram a utilização da linguagem no violão de 7          

cordas, mas também no de 6. Porém, para Rogério Caetano e Yamandu Costa não há              

mais sentido em tocar o violão de 6 cordas. Nenhum dos dois abre mão de tocar o               

violão de 7 cordas. Ou seja, parece haver uma tendência entre as novas gerações             

de valorização não só da linguagem do 7 cordas, mas do instrumento em si. 

4. Solo / acompanhamento 

Quando se trata de solo e acompanhamento no violão de 7 cordas,            

uma pergunta surge de imediato: existe essa separação? Ou, de forma mais explícita:          

é possível o domínio da linguagem do violão de 7 cordas sem passar pela prática             

do acompanhamento? 

Raphael Rabello, em entrevista à professora Marcia Taborda (1995), não        

só fala da influência de Dino – “Me dediquei inteiramente ao Dino por muitos anos;             

uns 15 anos; me dediquei a estudar tudo o que ele fez: a saber tudo o que ele sabia”                  

(RABELLO apud TABORDA, 1995, p. 80) – como faz questão de dizer que essa             

influência permanece durante toda a sua carreira, mesmo nos trabalhos em que         

Anais do 17º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol.2 – Processos Criativos  – p.249 

 



A escola do violão de 7 cordas brasileiro 

se coloca como solista:  

Marcia: Até um período da tua carreira você pode ouvir os discos do            

Raphael, você sente a influência do Dino. 

Raphael: Não, sente o tempo todo. [...] Já é uma coisa só. Eu e ele. [...] você                 

pode sentir, no trabalho do Raphael tem influência do Dino até hoje. Mesmo           

solando. A inflexão é que é igual. O sotaque. O sotaque é igual. (RAPHAEL             

RABELLO apud TABORDA, 1995)  

No disco Rafael Rabello (1988), em que o instrumentista se coloca          

como solista, há uma dedicatória na contracapa a Dino e Meira , dois dos mais            
7

importantes violonistas acompanhadores da música brasileira, e Raphael deixa claro          

a importância dessa relação entre solo e acompanhamento no seu trabalho. 

Perguntei a Rogério Caetano se, fora o aspecto profissional, ele achava         

que musicalmente existia essa divisão entre acompanhador e solista, e sua resposta          

foi: “Eu acho que não, pelo menos na minha parte não. [...] O violonista completo               

hoje, independente de nylon ou aço, ele tem que acompanhar e tem que solar. [...] a                

linguagem que o cara vai utilizar, vai ter relação sempre com o Dino, com certeza”               

(ROGÉRIO CAETANO apud GONÇALVES, 2019).  

Ao Yamandu, que, profissionalmente, tem essa intenção de se colocar       

como solista, perguntei se achava que o fato de acompanhar, tão bem como            

acompanha, influenciava no seu trabalho como solista:  

Totalmente! Isso é uma coisa de um dos fundamentos do violão flamenco            

que a gente não tem. Infelizmente isso não é claro. [...] Na guitarra flamenca,              

uma das coisas que eu acho mais genial é que o sujeito não vira solista sem                

saber todos os palos , sem saber toda a tradição da música flamenca. As             
8

danças. [...] Todos os fundamentos, ele tem que dominar, antes dele começar            

a solar. Solar é como se fosse um brinde dentro da escola. Do tipo: “Ah, você                

já está bem encaminhado nesse aspecto, então agora você já pode se atrever             

a solar”. Olha que respeito bonito que eles têm. Você tem que conhecer a              

tradição de toda a dança, toda a tradição do canto, a guitarra de             

acompanhamento. [...] Depois de tudo isso é que você vai… o Paco de Lucia              

quando começou a solar ele sabia tudo isso, imagina. Isso é que vai dar              

segurança para você saber produzir. Para você saber tocar um tema solo com             

a segurança que necessita. [...] a pessoa tem que passar por esses caminhos             

para conseguir ter uma relevância como solista. De alguma maneira eu vivi            

isso dentro da minha, da informalidade da minha formação. Com grupos de            

baile. A minha convivência desde criança acompanhando acordeonistas, que         

foi a coisa que eu mais fiz na minha vida, tocar com gaiteiro e também com                

cantores. É uma escola. (YAMANDU COSTA, apud GONÇALVES, 2019)  

Sobre a questão de tocar um tema solo com a segurança que necessita,            

Yamandu emitiu uma opinião a respeito do que ele observa em alguns          

violonistas clássicos:  

você vê normalmente músicos clássicos tocarem violão, eles erram coisas          

impossíveis de errar! Ali está claro que eles não estão vendo que acorde que              

eles estão fazendo, qual é a função harmônica daquilo ali. Eles não estão             

7
A dedicatória está presente na edição original, lançada em vinil pela gravadora Visom Digital, mas                

não aparece na reedição da obra, em CD, lançada, após a morte de Raphael, pela gravadora Acari                 

Records. 
8
 Palo é o nome que se dá às subclassificações dos ritmos Flamencos.  
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vendo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão perdidos aqui,             

isso aqui é um bando de notas que não têm nenhum sentido. E isso é               

assustador. Para a gente que enxerga o violão dessa forma que eu te falei, é               

assustador. A gente espera que essas escolas se juntem. [...] Imagina quando            

estiver tudo isso junto? [...] essa compreensão da harmonia funcional e a            

beleza do acabamento também. [...] caminho do futuro. (YAMANDU COSTA          

apud GONÇALVES, 2019)  

Ou seja, não se trata de estabelecer um julgamento ou comparação, mas           

de propor uma maior comunicação entre as diferentes técnicas e escolas. O que          

proponho em minha tese é que solo e acompanhamento façam parte da formação do            

violonista, seja de 6 ou de 7 cordas. A escolha do título da tese: “Literatura para o               

violão de 7 cordas brasileiro solista” que, a rigor, reproduz essa separação, tem como             

intuito provocar essa questão, ou seja, separar para depois juntar.  

Se no trabalho de Raphael Rabello, Rogério Caetano e Yamandu Costa         

existe clareza dessa relação estreita entre solo e acompanhamento, em relação a Dino            

foi possível perceber, no decorrer da pesquisa, um estranhamento por parte de vários           

interlocutores, no meio acadêmico, pelo fato de a tese ter como foco o violão solista e              

a atuação profissional de Dino ser como acompanhador. O que se verifica, no entanto,            

é que da mesma forma que a experiência do acompanhamento auxilia na          

performance de um solista, também se espera que um bom acompanhador,         

nessa linguagem violonística, tenha uma atitude solista. O acompanhamento, nesse       

contexto, não é passivo; ao contrário, o violão de 7 cordas é um instrumento que             

propõe ideias, dialoga com a melodia todo o tempo. O bom acompanhador, nessa           

linguagem, não apenas dá suporte, mas direciona o solista por caminhos que, por           

vezes, nem sequer havia planejado seguir.  

Há, na tese, alguns itens que tratam da presença da atitude de solista na             

função de acompanhamento dentro dessa linguagem: o violão de 7 cordas tocando as          

introduções nos arranjos e dividindo a melodia da música com o instrumento solista.            

Um exemplo pode ser encontrado no disco Cartola (1974), na música O Sol Nascerá:             

é o violão de 7 cordas que toca a introdução, conforme demonstrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – O Sol Nascerá, introdução (GONÇALVES, 2019). 

Em outra função, o violão de 7 cordas divide o solo, fazendo a melodia             

na região grave (Figura 8). 
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Figura 8 – Murmurando, solo de violão de 7 cordas (GONÇALVES, 2019). 

A composição Dino 100 anos, de Rogério Caetano, é toda construída a            

partir de uma única linha melódica que, executada na linguagem do violão de 7              

cordas de aço, é transformada em peça para violão solo, dispensando outros recursos             

violonísticos ou acompanhamento de outros instrumentos (Figura 9). 

 

 

Figura 9 – Dino 100 Anos (GONÇALVES, 2019). 

Na peça Luciana, composta em homenagem ao violonista argentino         

Lúcio Yanel, Yamandu Costa utiliza frases características da linguagem         

contrapontística do violão de 7 cordas desenvolvida por Dino, conforme demonstrado           

nas Figuras 10, 11 e 12. 

 

 

Figura 10 – Luciana, frase musical 1 (GONÇALVES, 2019). 
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Figura 11 – Luciana, frase musical 2 (GONÇALVES, 2019). 

 

Figura 12 – Luciana, frase musical 3 (GONÇALVES, 2019). 

Pelos exemplos aqui demonstrados, pode-se perceber uma inter-relação        

entre solo e acompanhamento e a utilização de elementos da linguagem do violão de 7               

cordas brasileiro no contexto solista.  

5. Considerações finais 

A análise dos trabalhos de Raphael Rabello, Rogério Caetano e          

Yamandu Costa revela uma influência da linguagem do violão de 7 cordas            

desenvolvida por Dino 7 Cordas. Pode-se perceber uma inter-relação entre solo e            

acompanhamento e a utilização de elementos da linguagem do violão de 7 cordas             

brasileiro no contexto solista, tanto no instrumento de 6 quanto no de 7 cordas, tanto               

de aço como de nylon.  
Ao atingir o objetivo proposto, que foi desenvolver pontos fundamentais          

que possibilitem entender os aspectos do instrumento e sua linguagem; dos violões            

de 6 e 7 cordas, do solo e acompanhamento, este artigo, além de demonstrar que há                

diferentes contextos na linguagem brasileira do violão de 7 cordas, proporcionará ao            

leitor o entendimento de que é possível haver uma maior interação entre violonistas e              

músicos de universos musicais variados, resultando, assim, em um enriquecimento          

mútuo entre as linguagens. 
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