
DANI EL WOJ.FF 

&rc arr igo enfoca o ck scnvolvimenro do ~ i olão clássico 

na cidade de Porro Alegre, desde o início do século XX 

até os d ias de hoje. Aborda a passagem pela cidade de 

grandes expocnrcs internacionais do violão, culminando 

com o~ Sem in:írios Internacionais de Violão promovidos 

pelo Liceu J\lusical Paksrrina, porra de enrrada no país 

da influência de Abel Carb•aro e ourros pedagogos do 

irlSirumenro oriundos do Uruguai e Argenrina. Trara do 

Profe~sor Pedro Duval c do ensino do instrumcnro na 

Universidade Federal do Rio Gr:mdc do Sul, bem como 
da produção mu~ical dal i decorrente. 

7he Classical Çuitar 
in Porto LAlegre 

Cfht' premu ttrridt• dmls witb 1/Je det1elopment ofthe clns

simlguitttr in !lu• I'Í(Y ofPorlo 11/egre fi"om rhe beginning of 

tbe 20th ceJ/1111)' w dmc. /1 tntkles rlll' jàct r/;m the world's 

grmtest gui{({r t•xponmts 11isited tbe town tben. And i/;nt 

fitei u•tts f{Jppcd off'witl; tbe !mt•mmionnl Guiltlr Seminnrs 

promoud ~~· Tht• Palestrina 1\lusit f:)'tetmt, whicb wtts the 

COIIIIII)'S gtllt'll't~V to tbe injlul'llce exrrted by Abel C11rlevnro 

111ul ~~· otha dttssiml gulltlr pt·tf,tgogut•s. toming origimt!ly 

fi"om L'ru,~?,tii~J' and At~{!,eJIIÍIItl. Besidrs !tdking abotlf Profts

mr /)tll'ld tlll(/the tl'lldJing ofdtiSÚm/ guitnr inthe Fedem/ 

Unit•t·m~)' n_(Rio Gnmrft· do Sul. it aho tttfks nbowtbe musit 

pmrlurt ion rcmlt ing ji·0111 it. 
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O Violão Clássico 

em Porto lAlegre 

C apital do csrado do Rio Grande do Sul, Porro Ale
gre destaca-se como um imporrance pólo de produção e 
difusão cultural do país. Musicalmente, a cidade coma 
com uma orquestra sinfônica e diversas orquestras de 
câmar:1, além de outros grupos instrumentais e corais. A 
Uni versidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
foi a primeira elo país a oferecer curso de dourorado em 
müsica c possui hoje o mais conceituado programa de 
pós-graduação cm müsica do Brasil, segundo avaliação 
do Ministério da Educação (AVALIAÇÃO Trienal 
2007, onlinc). 

Pela proximidade geográfica co m a Argentina e 
o Urugua i, a culrura ponoalegrense rem mu iro cm 
comu m co m a elos países elo Rio da Prara. No âmbito 
musical, ra l prox imidade pode ser percebida em dis
t in tos aspectos. Os ritmos fo lclóricos dos gnuchos elo 
Prata, como a mi longa c o chamamé, desenvolveram-se 
rambém no Rio Grande do Sul, cujos habitantes são 
denominados gn!Íc/;os no Brasil. Durante as décadas de 
1970-80, urna parre considerável dos inregranres da Or
questra Sinfônica de Porro Alegre (OSPA) era composta 
por músicos de origem rioplarense. O primeiro maestro 
da orquestra, o húngaro Pablo Komlós. residiu mais 
de ele;. anos cm Montevidéu ames de transferir-se para 
Porto Alegre cm 1950. ano da fundação da orquesrra. 

o que concerne ao violão clássico. percebe-se enrre 
o Brasil c os países do Prara um forre inrercâmbio. rendo 
cm Porro Alegre seu principal eixo. O pomo a Iro desn: 
inrcrdmbio se dá entre os anos de 1969 e 1982, quando 
dos Seminários Internacionais de Violão promovidos na 
cidade pelo Liceu Mw.ical Palestrina. Um dos benefícios 
mais imporrantes dos seminários foi a disseminação no 
Brasil da escola do violonista uruguaio Abel Carlevaro 
( 1916-200 I ). 

Contudo. a import:lncia de Porto Alegre na história 
do violão cl:íssico no Brasil não se limita ao fàro de rer 
sed iado os seminários. Desde a primeira metade do 
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século XX o interesse pelo violão progred iu paulatina

mente e, no período subseqüenre aos sem inários, há 

uma intensa produção violonística na cidade, como 
veremos a seguir. 

.~ O violão clássico em Porto Alegre 
até a década de 1960 

Por sua posição gcogrM1ca intermediária entre os 
eixos Rio de Janeiro-São Paulo e Montevidéu-Buenos 

Aires, vários dos artistas internacionais, em suas wrnês 

pela Amé rica do Sul, aproveitavam a passagem para 

apresentar-se em Porto Alegre e, freqüentemente, tam

bém na cidade de Pelotas (localizada a 250 quilômetros 

ao sul da capital). Inclui-se aqui tanto artistas do calibre 

de Arthur Rubinstcin quanto orquestras, companhias 

de ópera c de baller. Foi desta maneira que se apresen

taram cm Porto Alegre os violonistas Agustín Ban·ios 

(1915-16,- 1922, 1928, 1929), Isa ías Sávio (1931) , 

And rés Segovia (1941 e 1950), Abel Carlevaro (1943 

e 1946), Maria Luiza Anido (1954) e Narciso Yepes 

(1957), entre outros. 1 

Durante rodo este período, o maior incentivador do 

violão clássico no Rio Grande do Sul foi, sem dllvida, o 

Prof. Pedro Ouval (Peloras, 1912-Porto Alegre, 1994). 

Entusiasta incansável do violão, esteve diversas vezes com 

Agusrín Ban·ios, Abel Carlevaro e Andrés Segóvia. Durante 

os anos em que residiu em Montevidéu ( 1936-39), como 

eswdanre de agronomia, conheceu Federico Moreno-Tor

róba, foi integran te do Centro Guirarrísrico dei Uruguai e 
correspondente da revista italiana L'l Chitan·a. 

1Agradeço ao Prof. Márcio de Soll1.a, d:1 Universidade Federal de PeJoras, que gemilmenre me permitiu acesso às suas anoraçóes e 

projeros de pesquisa. de onde extraí as informações conrid:ts nesta seção. 

Bibliografia Musical Brasileira 

A BMB é um banco de dados on fine sobre o que se publ ica acerca de música 

brasileira - erudita, tradicionaJ e popular - no Brasil e no estrangeiro, e também 

sobre a produção musicológica de brasileiros sobre música em geral. Ela abriga, hoje, 

mais dez mil títulos. 

São cadastrados livros, folhetos, teses, catálogos, bibliografias, anais de congressos, 

resenhas críticas, artigos de periódicos e colctâneas e, excepcionaJmenre, im porrances 

conuibuições em suplementos literários de jornais, entre outros. Excluem-se obras 

com fi nalidade didática, excero os manuais e arci nhas do sécu lo XJX, de interesse 

histórico. A informação bibliogdfica é a mais completa possível, muitas vezes acom

panhada de resumo do trabalho. 

Um serviço gratuito oferecido à comunidade de pesquisadores 

sobre música brasileira. Você também pode participar desse 

projeto. Visite nosso site: www.abmusica.org.br 

Informações- e-mail: bibliografia @abmusica.org.br 
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Nesta época, Duval mantinha coma to com os senho
res Ovídio de Magalhães, Ildefonso Thielen e Miguel 
de Olivé Leite, que fundaram cm Porro Alegre, no final 
da década de 1920, o C lube T~rrcga. ''Eram indivíduos 
das classes alca e média, médicos, estancieiros e funcio
n~ rios públicos, que culru:wam c tocavam amadorisri
ca mcnre o instrumenro", di1. M:hcio de Souza (2007a, 
mensagem pessoal). AdicionalnH.:nre, colaboravam na 
promoção de concertos de violão. 

Conccnos rambém eram promovidos pela Associação 
Rio-grandcnse de Música (AR~ 1), fundada em 1938 
pelo Prof Ênio de Freiras c Castro, da UFRGS. A ARJ\tf 
foi responsável pelas vinda~ de Segóvia c Carlevaro a 
Porto Alegre nos anos 1940. Em 1948, Duval fu nda e 
rorna-se o primeiro presidente do Grêmio Villa-Lobos, 
ramo da ARM especifi camente dedicado ao violão. 
Enrre os objetivos do C rêmio estavam a formação 
de biblioteca e discoteca, rroca de correspondências e 
organização de conccrros. 

Ouval teve rambém fundamental imporrância 
na inclusão do violão no ensino universitário. Em 
1946, escreve carra ao então Direror do fnsriruro de 
Belas Artes do Rio Grande do Sul (hoje Tnsrituro de 
Artes da UFRGS), Prof. Tasso Côrrca, solicitando 
que: seja adorada pa ra o violão a mesma estrutura 
curricular dos outros cursos de instrumentO, com 
um programa de seis ano~ semelhante ao utilizado 
no Conservatório Municipal de Buenos Aires, com 
base cm prccciros de Segóvia c Emílio Pujo!. Porém, 
o cmino curricular de violão na UFRGS ocorrerá, de 
f;HO, apenas Um quartO de ~éculo mais tarde, nO final 
<.b década de 1960!, quando Duval inicia o ensino 
de violão como instrumento ~ccundário no curso de 
Liccnciarura em Educação Artística (ALVES, 2007, 
mensagem pessoal), mas, é some nte em 1973, que 
seu posro de docenrc é cfcrivado mediante concurso 
(SOUZA, 2003, p.6). Nc.:sra época, Porto Alegre 
consolida-se como um importante centro de violão 
arravés dos Seminários lmernacionais. 

• ~ Os seminários inte rnacionais 
( 1969-1988) 

Os Seminários I mcrnacionais de Violão de Porro 
Alegn:, promovidos pdo Liceu Musical Palesrrina , 
ocorreram anualmenn.: cnrrc 1969 e 1982, com a tí ltima 
<.:dição acontecendo cm 1988, após um interstício de seis 
anos. Foram idealizados c.: coordenados por Amónio F. 
Crivcllaro, direror do Palc.:srrina. Sua filha Angcla, que 
também participou ativamcnre da organização dos sc
min~irios, conra que Crivdlaro 

[ ... ] scmprc gostou do violão, embora não soubc\~c 
lOcá-lo. Achava que era um insrrumenw que unia 
as pessoas, cm cspccial o~ jovens. [ ... ] En tão, teve 
a idéia, junto com a lgu n~ professores do Palesrrina, 
[ ... I de fàzcr um :.c.:m in:irio que reunisse nome~ 
conhecidos na épot.l, como por exemplo lsaí;ts 

s.ívio. [ ... I Ncst.l época ele [ ... I era uma pe~~oa 
rdarivamcnre jovem, rinha uns rrinta e poucos 
anos ... A relação IÍ>i .1feriva, nH:smo! (CRIVELLA
RO. 2007. mensagem pessoal). 

Cabe mencionar que a imporr:1ncia do Palcsrrina no 
desenvolvimento do instrumento não se limita ao~ sc.:

min:írios. Em 1971. o Liceu l(>i promovido ao statLL~ de 
Faculdade, funcionando a~im aré 1989. Neste período, 
ol~rcceu curso superior de violão, cnrre outros instrumen
tos. É inreressanrc norar que os professores de violão da 
f;Kuldade eram rodos oriundo~ do Prata. Foram dc:s: o 
uruguaio Álvaro Picrri e o~ argcnrinos Eduardo Frasson, 
Ncsror Ausqui, Eduardo Lablanca e Eduardo Casrailcr:t. 

Quamo aos seminários, di'l. Fabio Shiro Monrciro 
(2007. mensagem pc.:s~oa l ), pro(cssor do Bad ischcs 
Konservarorium Karbruhe (Alemanha), que eles foram, 
"sem dúvida, um marco :.ignificativo da história do 
violão. não só de Porto Alegre, como também de rodo 
o Brasil, uma vez que dc~conhcço um aconrccimemo 
inrernacional desse gabarito rcalil-<tdo no Brasil em data 
anrcrior". Nestor Ausqui (2007, mensagem pessoal), 
professor da Universidade de Sama Fé (Argcnrina), co
rncnra que "os seminaristas vinham do Brasil, Uruguai, 

' O cn~ino do violão clássico for:~ também oferecido cm Porto Akgrc por José Gome:. no:. S~:min~írio' Livre\ de Música (SELIM), 
nmos privados organi1-<tdo:. pelo compo:.itor 13runo Kiefer cm 1966-67. AgrJdeço à filha do compmiror, l.uciana Kiefer, por es1.1 

informação. 
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Argenti na, Colombia, Bolívia, C hile, Equador, Cuba, 
Estados Unidos. [ ... ] posso dizer que o Palestrina [através 
dossemin;irios] foi um bastião mu ico imponante para o 
violão na América L·uina, me atreveria a dizer que não 
existia algo igual no mundo". 

A lista de violonistas de renome que awaram como 
docentes e recitalisras é impressionante. Além dos 
professores acima eirados, podemos mencionar os ar

gcminos Jorge Marrinez Zárare, Graciela Pomponio, 
Miguel Angel Giroller, Eduardo Isaac, Horacio Ceballos 
e Roberto Aussel, os uruguaios Isaías Sávio c Eduardo 
Fernández, os brasileiros Carlos Barbosa-Lima, Sérgio 
e Odair Assad, Henrique Pinto, Paulo Pono Alegre, 

Eustáq uio Grilo, Edelton Gloeden, Sérgio e Eduardo 
Abreu, Jodacil Oamaceno e Giacomo Banoloni, o 
venezuelano Alirio Diaz, entre outros. Mas o profes
sor de maior importância para os seminários foi, sem 
düvida, o uruguaio Abel Carlevaro. 

Carlcvaro participou dos seis primeiros seminários, 

assumindo rambém a função de diretor artístico nas 

edições de 1971-74. Nos anos seguintes, a docência 
e direção arríscica seriam assum idas por seus alunos, 
corno Giroller. Carlevaro retornará esporadicamente 
aos seminários para curtas participações, pois seu 
crescente nümero de atividades profissionais o impe
d id de permanecer em Porto Alegre duranre toda a 

duração do evento. 
Em emrcvista concedida em 1999, Carlevaro relem

brou os seminários com as seguintes palavras: 

urlengo un gran recuerdo de rodo eso. Un gran 
recuerdo! [ ... ] Yo quedé muy contento, porque para 

mí fue excepcional , para mí fue una etapa muy 
bonita, muy inreresanre [ ... ] Yo esraba haciendo la 
sem i lia de las cosas que yo ya renía rrabajadas, ames 
d<:: la publicación dellibro [Escucla de la Guirarra]" 
(ESCANDE, 2005, p.346-348) . 

Foi, portanto, nos seminários de Porto Alegre que· 
Carlevaro consolidou sua posição como pedagogo de 

destaque. Podemos comprovar o alcance da influência 
dos ensinamentos de Carlevaro pelos alunos que estu
daram com ele nos semi nários (ou em Montevidéu) 
que, posteriormente, assumiram postos de docência 
em renomadas instituições de ensino. 

Boa parte dos atuais professores d e violão em 
universidades brasileiras foi aluna de Carlevaro. 

Além do autor deste artigo, podemos citar Giacomo 
Barroloni (UNESP), Edelton Glocden (USP), Or
lando Fraga e Jaime Zcnamon (EMBAP), Krishna 
Salinas e Marcos Corrêa (UFSM), Cristina Touri
nho (UF BA), Flávia Domingues Alves (UFRGS), 
Afrânio Heizen reder (UDESC), Maria Haro (UNI

RIO), Henrique Pinto (FAAM), Eugênio Lima de 
Souza (UFRN) e José Lucena (UFMG).3 

Há que considerar também que vários dos pro

fessores de hoje, apesar de não terem estudado d i
retamente com Carlevaro, beneficiaram-se dos seus 
preceitos ao estudar com alunos do mestre. Fernando 
Araújo de Paula (2007, mensagem pessoal), professor 
da UFMG, conta que para ele a influência "chega 
através do [Prof. José] Lucena, que tornou contato 
com a escola do Carlevaro em Porto Alegre e depois 
foi estudar com ele no Uruguai" . Mário da Silva 

'Alunos de Carlevaro que desempenham arividades doccmcs cm ourros países excedem o escopo deste artigo. Para saber mais :1 

respeiro, ver Escande. op. cit. 
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(EM BAP) destaca que Zenamon desempenhou papel 
semelhanrc em Cuririba (S ILVA, 2007, mensagem 
pessoal). Fabio Zanon (2007 , mensagem pessoal) 
conra que nunca csruclou com Carlevaro, mas que "os 
três professores com quem escudei por mais rempo no 
Brasil, Anronio Guedes, Henrique Pinro c Edclton 
Glocden, estudaram com Cnrlevaro". 

Vejamos os comenrários de alguns destes pro
fessores . 13arroloni (2007, mensagem pessoal) diz 
que "depois de conhecer Carlevaro, minha técnica 
violonísricn rn udou rad icalmcnrt:, [ ... 1 Posso cl izer 
que [ ... ] 90% da minha rC:cnica [ ... J ai nda está 
sob infuência ela Esco la de Carlcvaro. Quanto à 
interpretação, posso dizer praticamente o m~:smo 
do Professor Guido Sanrórsola" Segundo Gloeden 
(2007, mensagem pessoal), "Santórsola c Carlcvaro 
foram essenciais pelo rigor das :1bordagcns, pela 
idéia de sempre csrar atento a novas situações, pela 
possibilidade ele encontrar caminhos próprios c pela 
necessidade imperiosa de :w ro-crí rica consrrmiva" 
Já Pinro (2008, online) comenta que Carl evaro 
modificou e;: organ izou "minha maneira de dar aula 
e meu cnfoquc da técn ica do instrumento. [ ... 1 Em 
outro Seminário Palcstrina que participei, fiquei 
conhecendo Guido S:llltÓrsola, que foi personagem 
importante em minha formação". 

Note-se aqui n menção frcqüentc a C uido San
tórsola ( 1904-94), profícuo compositor c diclata de 
origem italiana que, após residir vâ rios nnos no Bra
sil, radicou-se no Uruguai. f-raga (2007, mensagem 
pessoal) ressalta que "é curioso notar a ascendência 
que tinha Samórsola sobre os violon istas. Era um 
miro tão grande para os insrrumenrisras quanto foi 
Carlevaro." Sanrórsola participou pela primeira vez 
dos seminários cm 1972, ministrando cu rsos de in
terpretação e de princípios harmônicos aplicados ao 
violão (OTERO, fs .d.], p. 54). Ourros compositores 
que participaram dos scmin;írios foram os brasileiros 
Marlos Nobre c Francisco lv1ignone, ambos aurores 
de diversas obras para violão. 

Além das aulas c dos concertos, várias edições 
dos semin~í ri os conr~11"am com concursos de vio
lão e de composição para o instrumento. Entre os 
insrrumcnrisras prtmiados, destacamos Eduardo 
Fernández, Roberto Ausscl, Álvaro Picrri , Eduardo 
Casranera, Eduardo Isaac c os irm ãos Evenon c 
Edclron Gloeden. 
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Edclton resume assim a experiência nos seminários: 
"Muiws brasileiros que paniciparam dos Seminários 
de Porto Alegre l~· .1 esriío hoje at uando nas nossas 
mais importani:es instituições, especialmenre nas 
universidades públicas. A formação dos nossos estu
dantes passa quas<: obrigatoriam<:nte pelos posntlados 
de Carlevaro, até mesmo por aqueles que o rejeitam. 
Qualquer trabalho acadêmico relacionado ao violão nos 
aspectos técnicos c a recemc hisrória do instrumento 
no Brasil e na América do Sul, p~sam pela menção do 
mestre uruguaio. Vale com isto ressaltar a importância 
da experiência gaúcha liderada por Antônio Crivellaro 
que marcou época, quando reunia em Porto Alegre a 
nara do violão mundial" (GLOEOE , op. cit.). 

Confirma-se desta forma a importância desem
p~:nhacla por Porro Alegre no clesenvolvim<:mo do 
violão na América do Sul, através do labor de Carie
varo c seus seguidores. Para concluir, abordaremos a 
seguir a história do violão cm Pono Alegre nos anos 
subseqüemes aos seminários. 

........ O violão clássico em Porto Alegre a 
partir da década de 1980 

Como vimos ameriormcnrc, o ensino do violão na 
UFRGS começa no início da década de 1970, no curso 
de Licenciatura em Educaçiío Artística. Em 1982, com 
o ingresso de rlávia Domingues Alves como docenre, 
a f.-1culdade p:1ssa a ofe recer também curso de bachare
lado no insrrumcmo, elevando o padrão de exigência 
récnico c musical. Neste mesmo ano rem início na 
universidade o Projero Prdl'tdio, destinado à educação 
musical infámo-j uven il, contemplando, entre outros 
instrumentos, o violão. Desde 1991, renho a honra 
de ocupar o posto ele docência que pertencera ao Prof·: 
Ouval na UfRGS onde, desde 2002, ofereço curso de 
violão cm nível de mescrado. Paulo Inda completa o 
awal quadro ele professores de violão ela insriruiçáo. 

Além dos cursos regulares, a UFR.GS promove 
tambt:m recitais, maMerclasses, palestras e eventOs ele 
curta duração, como os Encontros com o Violão e o 
Festival de Violão da UFRGS. Evento:> semelhantes, 
dedicados ao (ou inclu indo o) violão, são organizados 
também cm outras instiruiçóes do esraclo. como as 
Universidades Federa is de Pclotas c Sanra Ma ria, a 
Universidade;: de Pa~so Fundo e a Universidade elo 
Estado do Rio Grande elo Su l. Vários violonistas 
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formados pela U ~RGS k:cion:un ne~ras universidades 
c participam em rais evenros. A UFRGS foi também 
palco de criação de dois conjuntos camerísticos está
veis dedicados ao violão, awanres na década de 1990: 
o Octero de Violões do Dc.:parramenro de Mt'tsica c 
a Camerara Consorr de Violões. 

Tamanha atividade não demora a gerar frutos. 
Em 1999 é fundada a Associação Gat'lcha do Violão 
- Assovio. A parrir de 2006, ex-alunos da U t:RGS 
organizam os Seminários lnrernacionais de Violão, 
promovidos pela escola E:.ração Musical. Ao longo 
da t'llrima década, discos de violão foram gravados e 
lançados em Porto AJegrc pelo autor deste artigo, por 
Eduardo Casranera, Marcus Bonilla, Dalrro Kennan 
J r., Márcio de Souza, James Corrêa, Thiago Colombo 
de Freiras, Paulo I nela e Quancto Co mTrastos. 

Quase rodos estes discos contam com obras de 
autores portoalegrenscs no repcnório. São eles: Bruno 
Kiefcr, Radamés Gnauali, Ocr:lvio Outra, Fernando 
Manos, Ricardo i\litidicri, Yanro Lairano, Rogério 
Constanre, Felipe Adam i, Celso L Chaves, Antônio 
C. B. Cunha, Angelo Mcr7, Dimirri Cervo c Paulo 
Guedes. Os discos de Bonilb, Corrêa c do auror deste 
artigo contam também com obras próprias. Adicio
nalmente, h;í violonistas de formação erudita q ue 
lançaram discos com rcpenório de cunho popular, 
como Felipe Azevedo, Mário Barros, Marcos Corrêa, 
Maurício Marques e o duo Batuque de Cordas. 

Uma discussão mais dct::tlhada sobre a obra destes 
autorc.:s excederia o escopo deste artigo. rão obstante, 
sua menção serve aqui como testemunho da fecunda 
produção violonística de.: Pono Alegre, fruro da longa 
tradição local de inct:ntivo ao desenvolvimento do 
1 nsrru men ro. 
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