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"[...] a memória cultural é a faculdade que nos permite construir uma 
imagem narrativa do passado e, através desse processo, 
desenvolver uma imagem e uma identidade de nós mesmos." 
(ASSMANN, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

ASSIS, C. F. A. A. MEMÓRIA(S), HISTÓRIA(S) E IDENTIDADE(S) DE UM MÚSICO 
CAMPISTA: a formação da linguagem musical de  Juventino Maciel. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, 
2018. 
 
Esta dissertação resulta de uma pesquisa que visou registrar e analisar aspectos da 
história de vida do músico campista Juventino Maciel (1926-1993) e de sua 
produção artística, procurando identificar fatores que contribuíram para a formação 
de sua linguagem musical, bem como relacionando sua trajetória de formação a 
práticas sociomusicais da região norte fluminense. Foi feito um breve levantamento 
do contexto histórico e cultural regional vivenciado em sua juventude, que veio a 
moldar sua musicalidade, caracterizada pela tradição do Choro, gênero que o 
influenciou e que posteriormente, em certa medida, foi influenciado por sua obra. 
Além da pesquisa bibliográfica, realizaram-se entrevistas temáticas individuais 
semiestruturadas e de história de vida. Realizou-se o tratamento e cruzamento dos 
dados coletados por meio da triangulação metodológica que envolveu: 1- pesquisa 
documental (documentos formais, fonogramas, fotos, audiovisual); 2 - pesquisa 
hemerográfica (jornais, revistas especializadas); 3 - entrevistas com músicos e 
profissionais que viveram o início da era radiofônica na cidade de Campos dos 
Goytacazes e região, pesquisadores e familiares de Juventino Maciel.  A pesquisa e 
seus desdobramentos geraram resultados que contribuem para o fortalecimento da 
memória e identidade cultural da cidade natal de Juventino Maciel, constituindo uma 
biografia artística, bem como uma breve análise de cinco músicas do compositor. 
Juventino Maciel é um dos compositores do século XX que ainda possui um vasto 
repertório autoral de músicas inéditas que ultrapassa a casa de uma centena de 
peças que estão em sua maioria guardadas em acervos particulares. Estas músicas 
inéditas ainda esperam por iniciativas que realizem de forma definitiva a 
organização, revisão, publicação e divulgação abrangente tornando-as acessíveis 
aos músicos e pesquisadores do Choro. 

 

Palavras- chave: 1. Juventino Maciel. 2. Linguagem Musical. 3. Expressões do 
Choro. 4. Músicos campistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ASSIS, C. F. A. A. MEMORY (S), HISTORY (S) AND IDENTITY (S) OF A MUSICIAN 
OF CAMPOS: the formation of the musical language of Juventino Maciel. Campos 
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - 
UENF, 2018. 
 
This dissertation is the result of a research that aimed to record and analyze aspects 
of the life history of the musician  Juventino Maciel (1926-1993), born in Campos dos 
Goytacazes city and his artistic production, trying to identify factors that contributed to 
the formation of his musical language, as well as relating this trajectory to 
sociomusical practices of the northern region of Rio de Janeiro State. It was 
developed a brief survey of the regional historical and cultural context experienced in 
his youth, which came to shape his musicality, characterized by the tradition of 
Choro, a genre that influenced him and which, to a certain extent, was influenced by 
his work. In addition to bibliographical research, semi-structured individual interviews 
and of life history were conducted. The treatment and cross-referencing of the data 
collected through the methodological triangulation involved: 1- documentary research 
(formal documents, phonograms, photos, audiovisual); 2- hemerographic research 
(newspapers, specialized magazines); 3- interviews with musicians and professionals 
who lived in the beginning of the radio era in the city of Campos dos Goytacazes and 
region, researchers and relatives of Juventino Maciel. The research has generated 
results that contribute to the strengthening of the memory and cultural identity of the 
hometown of Juventino Maciel, constituting an artistic biography, as well as a brief 
analysis of five songs by the composer. Juventino Maciel is one of the composers of 
the twentieth century who still has a vast repertoire of unpublished songs that 
surpasses almost  a hundred pieces that are mostly kept in private collections. These 
unpublished songs still await initiatives that will definitively make possible their 
complete organization, revision, publication and wide dissemination making them 
accessible to Choro musicians and researchers. 
 
Keywords:1. Juventino Maciel. 2. Musical language. 3. Expressions of Choro. 4. 
Musicians from Campos dos Goytacazes. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

 Esta dissertação resulta de uma pesquisa que empreendeu estudos visando 

ao registro e à análise de aspectos da história de vida do compositor e 

instrumentista campista Juventino Maciel (1926-1993) que possam ter contribuído 

para sua formação e/ou delimitaram sua inserção nos espaços profissionais da 

música. 

  

 Considerando o caráter interdisciplinar do Programa de Pós-graduação em 

Cognição e Linguagem, os interesses e objetivos da linha de Pesquisas 

Interdisciplinares em Ciências Humanas, Artes e Filosofia (PICHAF), e também 

ações recentes do Grupo de Estudos e Práticas Musicais (GEPMU), que desenvolve 

pesquisas e práticas sobre a obra de compositores campistas, mais notadamente na 

área do samba, acreditou-se na possibilidade de ampliar este processo de 

(re)conhecimento de artistas campistas  e suas linguagens por meio  da inclusão de 

outro gênero musical em seu espectro: o Choro. 

  

 Considera-se aqui gênero musical na perspectiva elaborada por Fernandes 

que o define como 

 

 
uma manifestação musical portadora de um conjunto específico e 
integrado de eventos não-estritamente musicais, princípios de 
delimitação formal codificada, uma história minimamente 
sistematizada, narrada ou escrita por agentes nativos e críticos, 
locais de reprodução e produtores específicos, atributos que 
permitem a distinção de um grupo de obras e criadores de criadores 
daqueles correspondentes aos outros gêneros presentes no campo 
musical. Estilo musical refere-se à classificação de manifestações 
musicais carentes de algum dos registros citados podendo vir ou não 
a se tornar um gênero, como ainda pode estar contido em um 
gênero, agregador mais abrangente (FERNANDES, 2010, p.14). 
 

 

 Desta forma, verifica-se que o Choro, assim como o Samba, teve seus 

processos de reconhecimento e autonomização desenvolvidos ao longo da primeira 

metade do século vinte. Entender o lugar que Juventino Maciel e sua obra ocupam 

neste gênero, sua inserção como criador e sua atuação como sujeito do processo de 
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autonomização do Choro são questões ainda a serem abordadas, pois, em que pese 

o reconhecimento registrado por ícones do gênero como Jacob do Bandolim à obra 

de Juventino Maciel, poucas de suas composições chegaram a ser gravadas. 

 

 Ainda que mais recentemente sua obra venha sendo revisitada por estudiosos 

do gênero na Escola Portátil de Música1, por gravações de jovens grupos musicais e 

outras iniciativas de divulgação, sabe-se da existência de uma extensa lista de 

composições inéditas cujo conhecimento, análise e divulgação merecem o apoio dos 

pesquisadores da Música Popular Brasileira.  

  

 Daí o interesse em investigar sua formação musical e razões que 

contribuíram para, ou determinaram a opção pela expressão na Linguagem do 

Choro bem como a importância de sua obra no gênero musical, procurando também 

ampliar sua pequena presença nos estudos acadêmicos do gênero a que se dedicou 

e na produção fonográfica. 

  

 Além disso, foi também objetivo desta pesquisa buscar possíveis influências 

de manifestações e expressões culturais da região norte/noroeste fluminense na 

formação e desenvolvimento do conhecimento musical do autor/instrumentista e 

conhecer sua trajetória profissional em outros campos, procurando contribuir para o 

(re) conhecimento de parte de sua obra e para iniciativas formais e não formais de 

Educação Musical. 

  

 Em busca da apreensão dos aspectos citados, no primeiro capítulo, 

descrevemos os preceitos teórico-metodológicos que subsidiaram esta pesquisa; em 

seguida trazemos uma discussão sobre a linguagem do Choro e sua 

autonomização, abrindo um espaço para um breve levantamento de expressões e 

manifestações do gênero no norte e noroeste fluminenses. Após isso, temos um 

capítulo exclusivo sobre a formação e atuação de Juventino no gênero musical a 

                                                           
1 A Escola Portátil de Música (EPM) é um programa de educação musical do Instituto Casa do Choro, 
patrocinado pela Petrobrás, voltado para a capacitação e a profissionalização de músicos através da 
linguagem do choro. Localizada no Rio de Janeiro, a EPM oferece cursos de instrumentos como 
violão, cavaquinho, flauta, clarinete, saxofone, trompete, bandolim, acordeom, piano, pandeiro, 
percussão e bateria e também de canto, além de possuir cursos teóricos sobre teoria e percepção 
musical, harmonia, composição e história do choro. (Disponível em <http://www.escolaportatil. 
com.br/SiteProfile.asp.> Acesso em 3/10/2015). 
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que se dedicou, que se complementa no quinto capítulo, dedicado ao levantamento 

de movimentos e iniciativas recentes de (re)descoberta do autor e à análise de cinco 

de suas composições. 

  

 Consideraram-se neste trabalho algumas hipóteses quanto à formação inicial 

e atuação profissional do autor/instrumentista. Uma delas é a de que, em sua 

formação musical inicial, Juventino tenha tido aportes formais ainda durante a 

juventude em Campos dos Goytacazes, questionando a crença de que ela tenha 

ocorrido apenas em ambientes informais de tradição oral e aural.  

  

 Considerou-se também que as atuações profissionais de Juventino em 

Campos e região já lhe forneciam um capital simbólico que permitiria sua ida para a 

cidade do Rio de Janeiro em busca da continuidade de sua formação e/ ou 

expansão de sua carreira musical, objetivando fazer da música sua ocupação 

principal, o que se verificou não ter ocorrido desta forma. 

  

 Para traçar o perfil pretendido, foram estabelecidos alguns objetivos, 

procurando, por meio deste trabalho, identificar e analisar: 

  

1 - Em que medida a formação inicial de Juventino Maciel foi influenciada por 

manifestações musicais e movimentos culturais da cidade de Campos e região. 

2 - Como se deu sua opção e posterior formação nos instrumentos que aprendeu a 

tocar e que instrumentos eram esses.  

3 – Os processos que concorreram para que adquirisse a reconhecida expertise no 

bandolim. 

4 - Que inserção seu nível de conhecimento técnico e ímpeto criativo lhe permitiram 

no cenário regional e nacional da música profissional enquanto viveu. 

5 - Fatores que contribuíram para que sua obra autoral ainda permaneça 

relativamente desconhecida no âmbito da academia e do domínio público. 

 

       Ao longo da pesquisa, conseguiu-se atender a estes objetivos aplicando a 

triangulação metodológica e cruzamento de dados levantados em pesquisas 

bibliográfica, documental, hemerográfica e outras obtidas em horas de entrevistas 
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temáticas semiestruturadas com diversos atores envolvidos, direta ou indiretamente, 

na conformação da trajetória artística do compositor. 

 

       Dentre os teóricos que embasam o prisma analítico na coleta e tratamento dos 

dados da pesquisa, estão Michael Pollak, João Carlos Tedesco e Candau, mais 

especificamente no que tange às questões pertinentes à metodologia de pesquisa 

da História Oral e também da relação indissociável entre Memória e Identidade.  

 

      É preciso deixar claro que não se teve a pretensão de desenvolver uma biografia 

completa do artista, pois, ainda que tentadora, a intenção de desenvolver este tipo 

de trabalho precisaria de um intervalo de tempo para sua execução muito superior 

ao disponível num curso de mestrado. 

 

 Assim, a busca por eventos e fatos de sua vida fez-se na perspectiva de 

apreender aspectos ligados a sua formação musical, sua iniciação na atividade de 

músico ainda em sua cidade natal, Campos dos Goytacazes, e de fatores que 

possibilitaram a Juventino ser reconhecido como membro de uma 

comunidade/grupo/campo da música popular brasileira urbana, já assentada como 

um gênero musical. 

 

 Com esta intenção, recorreu-se a trabalhos acadêmicos publicados como 

pesquisas de mestrado e doutorado sobre o gênero, considerando, de forma 

especial, a tese de Doutorado de Fernandes (2010), que faz uma leitura do 

nascimento e reconhecimento do Choro e do Samba como gêneros musicais nas 

primeiras décadas do século XX, e o livro O choro: do quintal ao Municipal (CAZES, 

1998), considerado como obra de referência para estudiosos e apreciadores do 

gênero. 

 

 Para além das pesquisas relacionadas à área musical, como já foi dito, o 

trabalho foi ancorado na área de Memória e Identidade, acreditando na 

potencialidade da mesma como ferramenta de análise da formação musical do autor 

e de sua inserção no gênero musical do Choro. 
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As lembranças culturais servem a um grupo ou a uma comunidade 
para radicar a sua própria existência no passado e fortalecer, desse 
modo, a identidade presente (TEDESCO, 2004, p. 202). 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

2. 1  MEMÓRIA E IDENTIDADE 

  

 Considerando a potencialidade deste trabalho como contributo para um maior 

conhecimento de parte da memória musical da cidade de Campos dos Goytacazes, 

procurou-se subsidiá-lo em preceitos de estudiosos da área de Memória e 

Identidade atentando, em especial, para os desenvolvidos por Michael Pollak. 

 

 Este é autor de estudos e pesquisas que confluíram para uma reflexão teórica 

sobre o problema da identidade social usando e discutindo limites e possibilidades 

da aplicação da história oral como metodologia. Destas contribuições destacamos os 

instrumentos metodológicos e os cuidados necessários em sua escolha e forma de 

usar. Assim, alerta-nos Pollak de que quando da utilização de  

 

 

entrevistas, sobretudo entrevistas de história de vida, é óbvio que o 
que se recolhe são memórias individuais, ou, se for o caso de 
entrevistas de grupo, memórias mais coletivas, e o problema aí é 
saber como interpretar esse material (POLLAK, 1992, p. 207). 

 

 

 Concordando com o preconizado, consideramos que tanto as fontes escritas 

quanto as orais devem ser, da mesma maneira, passíveis de uma visão crítica do 

pesquisador, tendo em vista que a fonte escrita não pode ser tomada "tal e qual ela 

se apresenta" e a intermediação do pesquisador já se constitui uma primeira 

reconstrução.  

 

 Levando-se em conta ainda a existência de poucos e superficiais registros de 

pesquisas anteriores sobre o objeto escolhido neste trabalho, as entrevistas 

mostraram-se imprescindíveis para sua confecção e foram analisadas sob a égide 

do preconizado por este e demais autores citados neste capítulo. 
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2.1.1   História oral 

 

 Na pesquisa qualitativa aqui desenvolvida, a busca de consistência, 

fiabilidade e validade dos resultados teve como alicerces, além das já citadas 

contribuições de Michael Pollak, contribuições outras de estudos de João Carlos 

Tedesco e Martin Bauer que possibilitaram terreno estável para o desenvolvimento e 

tratamento dos dados coletados no trabalho (TEDESCO, 2004; BAUER, 2002). 

 

As questões centrais deste trabalho de caráter interdisciplinar, já expressas 

em seus objetivos, perpassam por diferentes, porém interligados campos do 

conhecimento como História, Memória e Cultura, e as entrevistas individuais, 

temáticas e, principalmente, de história de vida configuraram aparatos 

metodológicos utilizados para atendê-las. 

 

Nesse sentido, o pensamento de Pollak mostrou-se importante instrumento de 

apuração da sensibilidade do pesquisador, tanto no que se refere à elaboração dos 

roteiros e na execução das entrevistas em si, como, principalmente, no tratamento e 

interpretação crítica dos dados colhidos. 

 

 No que tange às questões pertinentes ao campo da Memória e História Oral, 

Pollak estabelece como elementos constitutivos da memória individual ou coletiva: 

acontecimentos, personagens e lugares. 

 

 Em relação aos acontecimentos, para Pollak eles podem ser classificados em 

três tipos: 

 

Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em 
segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de "vividos 
por tabela", ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela 
coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São acontecimentos 
dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no imaginário, 
tomaram tamanho relevo que,no fim das contas, é quase impossível 
que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe, a 
esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os 
eventos que não se situam dentro do espaço- tempo de uma pessoa 
ou de um grupo. É perfeitamente possível que, por meio da 
socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um 
fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, 
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tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada 
(POLLAK, 1992, p. 201). 
 

  

 Outro autor que também destaca os acontecimentos como elementos 

constituintes de marcos em relação ao fator temporal é Candau. Ao discorrer  sobre 

o tema, ele afirma que, caso o fator temporal não seja determinado, a identificação, 

isto é, a origem e o próprio acontecimento tornam-se impossíveis de interpretar 

(CANDAU, 2007). 

 

 Além dos acontecimentos, os outros elementos que constituem esta referida 

memória são personagens e lugares.  Ainda nas palavras de Pollak,  

 

 

(...) a memória é constituída por pessoas, personagens. Aqui 
também podemos aplicar o mesmo esquema, falar de personagem 
realmente encontradas no decorrer da vida, de personagens 
frequentadas por tabela, indiretamente,mas que, por assim dizer, se 
transformaram quase que em conhecidas, e ainda de personagens 
que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa 
(POLLAK, 1992, p.202). 
 

 

 Portanto, podemos pensar que, em relação à sensibilidade e à análise crítica 

no tratamento das informações, experiências e dados identificados nas entrevistas 

de História Oral, adotando os critérios básicos de Pollak, tais dados e fatos 

identificados podem ser concretos ou projetados por uma memória coletiva, e ainda 

na hipótese destes fatos serem projeções de uma memória coletiva, por meio dos 

critérios supramencionados, podemos relacionar estas projeções de memória a 

outros fatos históricos concretos.  

 

 A respeito disto, Pollak ratifica que  

 

 

esses três critérios, acontecimentos, personagens e lugares, 
conhecidos direta ou indiretamente, podem obviamente dizer respeito 
a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente 
fundados em fatos concretos. Mas pode se tratar também da 
projeção de outros eventos (POLLAK, 1992, p.201). 
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 Rebatendo inúmeras críticas sofridas pela utilização da História Oral como 

metodologia de pesquisa qualitativa, em relação a sua validade e fiabilidade 

científica, Pollak é incisivo ao colocá-la em pé de igualdade com qualquer outra fonte 

de dados, inclusive a documental, defendendo que todo trabalho historiográfico é, na 

verdade, uma reconstrução dos fatos, quaisquer que sejam os tipos de fontes, uma 

vez que tais fontes são também reconstruções e, como tal, passíveis de erros e 

acertos. 

 

  Desta forma, o olhar crítico interpretativo deve ser exercido constantemente 

pelo pesquisador, independente dos tipos de fontes utilizadas, pois todas são 

igualmente passíveis de questionamento e variadas interpretações. 

 

 Sobre isso, conclui Pollak que toda documentação utilizada pelo pesquisador, 

assim como a memória, é uma construção social, não havendo para ele diferença 

significativa ou hierárquica entre as diversas fontes e que a "crítica da fonte, tal 

como todo historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser aplicada a fontes de 

tudo quanto é tipo.  

 

Desse ponto de vista, a fonte oral é exatamente comparável à fonte escrita” 

(POLLAK, 1992, p.207), concluindo que tanto fontes escritas e/ou documentais são 

igual e necessariamente passíveis deste olhar crítico por parte do pesquisador e que 

qualquer construção feita do passado, mesmo numa perspectiva positivista "é 

sempre tributária da intermediação do documento. Na medida em que essa 

intermediação é inescapável, (...) não podemos mais permanecer, do ponto de vista 

epistemológico, presos a uma ingenuidade positivista primária." (POLLAK,1992 p. 

212). 

 

 Indo além na defesa da legitimidade e validade da História Oral, Pollak aponta 

também para a ampliação de possibilidades científicas que ela proporciona e afirma 

que esta forma de coleta tornou-se um instrumento privilegiado que possibilitou 

novas vertentes e campos de pesquisa. Em suas palavras: 
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Agora, é óbvio que a coleta de representações por meio da história 
oral, que é também história de vida, tornou-se claramente um 
instrumento privilegiado para abrir novos campos de pesquisa. Por 
exemplo, hoje podemos abordar o problema da memória de modo 
muito diferente de como se fazia dez anos atrás. Temos novos 
instrumentos metodológicos, mas sobretudo, temos novos campos. A 
rigor, sem assumir o ponto de vista do positivismo ingênuo, podemos 
considerar que a própria história das representações seria a história 
da reconstrução cronológica deste ou daquele período. O que se tem 
feito recentemente, como por exemplo a história da auto 
apresentação das elites de um país, e também a história da cultura 
popular, ou da auto percepção popular, é, a meu ver, uma história 
perfeitamente  legítima (POLLAK, 1992, p.208). 

 

  

 Quanto à visão sensível e crítica do fazer científico pela História Oral, Pollak 

compartilha em sua obra algumas experiências próprias, discutindo obstáculos 

comuns a esta prática, apontando para a neutralidade prévia do pesquisador e para 

os riscos comuns de se criar ou copiar pré-concepções sobre os objetos 

pesquisados. 

 

 
Acho que o que devemos fazer é levantar meios de controlar as 
distorções ou a gestão da memória. Quanto menos uma história de 
vida for pré construída, mais isso funcionará. Numa história de vida 
muito comprida, há certas coisas que são completamente 
solidificadas. Na minha experiência de trabalho, as coisas mais 
solidificadas, assim como as coisas mais fluidas- ou seja, as que se 
transformam de uma sessão de entrevista para outra - são as mais 
problemáticas (POLLAK, 1992, p. 212). 

 

 

 Também para João Carlos Tedesco, a metodologia da História Oral, quando 

devidamente utilizada, mostra-se uma valiosa e privilegiada ferramenta na pesquisa 

histórica. Segundo este autor, "não podemos esquecer que a história oral não é uma 

mera recuperação de reminiscências descomprometidas; é, sim, uma reconstituição 

do vivido, um contextualizar e ressignificar fragmentos de vida no tempo vivido e 

percebido." (TEDESCO, 2004, p. 156). 

 

 No decorrer do cronograma de entrevistas realizadas ao longo da pesquisa, 

muitas vezes, em especial quando do tratamento dos dados recolhidos, vimo-nos 

diante de um verdadeiro recipiente de retalhos de memórias que necessitavam ainda 
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de validação, interpretação, contextualização e inter-relação para que pudessem 

formar uma colcha consistente, sem lapsos e grandes fendas.   

 

 Este processo artesanal exige do pesquisador atenção, sensibilidade, 

autocrítica e questionamento constantes em relação ao tratamento e 

contextualização dos dados recolhidos. O pesquisador precisa adotar filtros, 

lembrando sempre que ninguém é totalmente imparcial e que a memória e o 

esquecimento passam por processos seletivos, subjetivos e diferentes em cada ser 

humano.  

 

 Assim, afirma Tedesco, deve-se aprofundar os conhecimentos prévios que 

contextualizam os fragmentos de memória recolhidos nas entrevistas, pois, desta 

forma, o pesquisador terá maiores condições de interpretar e construir as inter-

relações existentes nas entrelinhas daqueles fragmentos de memória. 

 

 Para ele, cabe ao pesquisador empreender esforços, habilidade, 

conhecimento histórico, cultural e social para reconstituir o todo pelos fragmentos, 

dando-lhe corporeidade a partir dos primeiros dados que se apresentam como 

resíduos, fragmentos e partes do passado. Esta é a esperança e a intenção de 

grande parte dos estudos sobre memória e de sua intensa dinâmica no meio 

acadêmico, jornalístico e midiático. Fragmentos podem não ser meramente sobras. 

Podem, ao contrário, tornarem-se totalidades plausíveis e passíveis de identidade, 

de junção/unificação e de arqueologia sócio e histórico-cultural (TEDESCO, 2004, p. 

37). 

 

 Este pensamento aponta para uma seleção criteriosa, dentro das 

possibilidades oferecidas no campo de pesquisa, no que tange aos atores 

entrevistados. Além disso, contribui para a interpretação de que um roteiro temático 

construído poderá sofrer adaptações e alterações específicas em cada caso, para 

cada entrevistado, na medida em que se tem um nível de conhecimento prévio dos 

laços contextuais diretos ou indiretos que o mesmo manteve com o objeto de 

pesquisa. 
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 Assim sendo, além de questões e temas que são recorrentes em todos os 

encontros e com todos os entrevistados, possibilitando confirmação ou conflito de 

informações e criando categorias, existem também terrenos sociais, espaciais e 

temporais que apenas determinados entrevistados selecionados foram capazes de 

percorrer e armazenar na memória, dependendo da habilidade e percepção do 

pesquisador em solicitar e extrair deste entrevistado uma espécie de mapa ou guia 

na tentativa de alcançar os objetivos traçados no projeto de pesquisa. 

  

 No decorrer desta pesquisa a metodologia da história oral foi apenas uma das 

formas de colher e aferir dados. Utilizaram-se também outros instrumentos 

metodológicos de coleta como pesquisa documental, entendendo-se por pesquisa 

documental, no contexto em que se remonta à história de vida e à obra de um 

compositor, um conjunto de três subgrupos de documentos: 

 

- documentos pessoais (carteira de trabalho, certidões, certificados, fotos de acervo 

pessoal). 

- documentos bibliográficos e hemerográficos (livros, revistas especializadas e 

jornais). 

- documentos áudio visuais (fotos de mídia, vídeos, fonogramas oficiais, gravações 

domésticas). 

 

 Em cada nova análise e tratamento dos dados recolhidos, confirmações de 

significações ou ressignificações vão sendo construídas pouco a pouco. Recortes 

temporais distintos vão se aproximando e se entrelaçando, descobertas e hipóteses 

vão surgindo e se confirmando, ou não, em um constante processo de ida e volta, de 

expansão e retração, de confirmação ou negação. 

 

 Portanto, com o cruzamento de dados oriundos de fontes e métodos diversos 

ao longo deste processo, geram-se bases mais seguras para seguir os trilhos da 

pesquisa. Dados recolhidos, por exemplo, em uma entrevista de história de vida 

podem ser cruzados e aferidos junto a outras fontes de pesquisa, tais como a 

pesquisa hemerográfica e/ou documental.  
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Além do próprio cruzamento de informações e dados entre o conteúdo de 

cada encontro e cada entrevista, contextualizando, confirmando ou não, 

significando, confrontando, colhendo e aferindo, os fragmentos de memória, 

devidamente tecidos, irão compor uma coesa colcha com estes retalhos que se 

revelam mais consistentes. Sobre esta triangulação metodológica Tedesco afirma: 

 

 

Existem os que defendem a inevitabilidade dos confrontos com 
arquivos e testemunhos, documentos escritos, comparação crítica 
com outras informações existentes sobre o assunto em questão. 
Para alguns, sem essas possibilidades, o relato oral de memória 
ficará comprometido. Acrescentam-se a isso a leitura do contexto, o 
uso de fontes múltiplas, convergentes, divergentes confrontando-as 
(TEDESCO, 2004, p.156). 

 
  

 Como esta pesquisa tem entre seus objetivos a reconstituição da trajetória 

artística de um compositor inserido em um determinado recorte social histórico-

cultural, ainda que tal trajetória artística pertença a um determinado recorte 

temporal, a trajetória da obra de arte em si não possui limites e recortes temporais, 

pois se imbui de todo um amálgama cultural anterior a seu surgimento e, através das 

sucessivas gerações que o legitimam, se propaga indefinidamente em leituras e 

releituras. 

 

 Assim, havendo a memória e o registro, ainda segundo Tedesco, as 

lembranças culturais contribuirão para que um grupo ou uma comunidade entendam  

sua própria existência no passado e fortaleçam, desse modo, sua identidade 

presente e a construção que o presente faz do passado (TEDESCO, 2004, p.202). 

 

 

2. 2  ITINERÁRIOS METODOLÓGICOS 

 

 Para atingir os objetivos propostos realizaram-se entrevistas semiestruturadas 

de temas contextuais com pessoas da família de Juventino Maciel, além de  



26 
 

depoimentos de músicos que trabalharam ou tiveram contato pessoal com o 

compositor, ou que estudaram sua obra2. 

 

 Tal opção metodológica tornou-se imperativa em função da pequena 

presença de trabalhos acadêmicos publicados referentes, especificamente, ao autor 

pesquisado, e o uso da história oral fez- se na perspectiva alertada por Candau, que 

aborda o conceito de identidade admitindo que "os homens não criam suas 

identidades independentes uns dos outros, sendo possível levar  em conta a 

comunicação e produção de significados dentro de uma sociedade ou grupo nos 

quais o sujeito está inserido" (CANDAU, 2007, p.28). 

 

O autor afirma ser necessário, no entanto, questionar a possibilidade de um 

grupo compartilhar lembranças de um passado comum, afinal, “uma memória 

verdadeiramente compartilhada se constrói e reforça deliberadamente por triagens, 

acréscimos e eliminações feitas sobre as heranças” (CANDAU, 2007, p.47). 

 

 Além das entrevistas 3  de vários tipos, tais como temáticas, individuais 

semiestruturadas e de história de vida, investiu-se também em pesquisa documental 

e hemerográfica, levantando fonogramas e algumas raras gravações que constituem 

importantes registros tanto no âmbito acadêmico, quanto na área de jornalismo 

cultural. Realizou-se também consulta a revistas e publicações de agremiações 

dedicadas à preservação/divulgação da Música Popular Brasileira urbana, mais 

especificamente no gênero musical do Choro. 

 

 Dentre os entrevistados selecionados, além de familiares e amigos de 

práticas musicais, configuram alguns músicos e pesquisadores que dedicaram parte 

de seus trabalhos à obra de Juventino Maciel. Estes, em boa parte, são 

bandolinistas de gerações posteriores a de Juventino, que já gravaram, 

transcreveram, digitalizaram e tocam até os dias atuais as músicas do mestre 

                                                           
2 Ver roteiros das entrevistas nos apêndices. 
 
3 Num primeiro contato com o filho do autor em 5/10/2015 tive a grata e promissora declaração de 
sua disponibilidade em contribuir com registros de seu arquivo pessoal sobre o pai, que englobam 
documentos, fotografias e até mesmo gravações não divulgadas de algumas de suas composições. 

 
 



27 
 

bandolinista em suas apresentações como Ronaldo do Bandolim, Marcílio Lopes e 

Ricardo Maciel. 

 

 Também foram entrevistados antigos profissionais de rádio como locutores, 

produtores e músicos de antigos programas, em especial da extinta Rádio Cultura 

de Campos (dentre eles o radialista campista Eberson Freitas e o músico Zé 

Barbosa), bem como ouvintes que viveram o auge da Instituição. 

 

 Após a coleta de dados, em quantidade minimamente significativa, advinda de 

um processo denominado bola de neve, no qual uma informação vai levando a 

outra, um entrevistado a outro, e assim sucessivamente, deu-se início, por meio da 

triangulação metodológica, ao tratamento e cruzamento dos dados. Por meio da 

análise comparativa, buscou-se tecer novas descobertas, confirmando ou não 

hipóteses iniciais e conectando variados recortes temporais da trajetória musical 

pesquisada, bem como a reconstituição das auréolas contextuais que a 

influenciaram. 

 

 Buscando bases investigativas na obra dos autores citados como marco 

teórico do projeto, aplicando,neste caso, estudos culturais que contextualizavam o 

universo e o objeto de pesquisa, trataram-se os dados resultantes da triangulação 

metodológica, buscando e encontrando respostas e confirmações, ou não, para 

perguntas e hipóteses levantadas ainda no pré-projeto de pesquisa, atendendo 

também a outras demandas de novas perguntas e hipóteses que surgiram no 

decorrer da mesma. 
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3   O CHORO: LINGUAGEM E EXPRESSÕES 

 

3.1  O CHORO E SUA LINGUAGEM  

 

 

Falar de choro é pra quem quer. Tocar choro é pra quem sabe. 
Entender a importância do gênero como uma das mais fundamentais 
expressões da cultura do nosso povo é pra quem pensa, e muito. 
(Maurício Carrilho, chorão e violonista, apud FERNANDES, 2010, 
p.85) 

  

 

 Grande parte dos pesquisadores do Choro advogam que o mesmo teria 

surgido a partir do “abrasileiramento” de ritmos musicais e danças europeias na 

década de 1840. "A polca, a mazurca, a valsa e a schottisch teriam sido apropriados 

pelos músicos do Rio de Janeiro" e a "acentuação rítmica teria sido, portanto, a 

maior das modificações impressas nessas melodias europeias que aportavam no 

Brasil" (FERNANDES, 2010, p.86). 

 

 Embora seja um tipo de música predominantemente instrumental, e, 

inicialmente, associado ao espectro popular e executado por músicos oriundos de 

camadas populares urbanas do século XIX na capital do Império, verificou-se que o 

Choro assumiria, no século XX, a posição de entrada do saber erudito e seria o 

representante da pureza em forma de música popular. Dessa forma, estaria cada 

vez mais vinculado, tanto no campo da produção quanto na recepção, a uma 

camada social majoritariamente formada por brancos escolarizados e com algum 

poder aquisitivo (FERNANDES, 2010, p. 86). 

 

 Diversos pesquisadores debruçaram-se sobre disputas acerca da origem da 

denominação do gênero e sobre personagens associados ao seu nascimento (os 

primeiros chorões), avaliando se o Choro consistiria num gênero ou maneira de 

tocar, etc.  

 

Não se discutirão neste trabalho os argumentos dos envolvidos nestas 

contendas porque a pesquisa indica que elas perdem importância entre as décadas 

de 20 e 50 do século XX, período identificado com a autonomização do Choro como 



29 
 

um campo da música popular urbana e seu estabelecimento como gênero. Neste 

período, os trabalhos de criação, arranjos e execução das primeiras personagens do 

Choro avançam nos ambientes boêmios, nas execuções descompromissadas, nas 

rodas de Choro e no teatro de revista e penetram outros universos emergentes 

como o das editoras, dos discos e das rádios.  

 

 Concorreram para esta ampliação de espaços a expressão e o 

reconhecimento obtidos pela obra Choros de Heitor Villa-Lobos4. Os diversos estilos 

musicais homenageados pelo citado maestro, ou seja, as polcas, tangos, valsas, 

mazurcas, habaneras, etc., ainda no início da década de 1920, permaneciam com 

diversas designações nos discos, no rádio e nas colunas de jornal. No entanto, após 

a ascensão e o sucesso obtido por Villa-Lobos, se reuniriam em torno de um único 

termo: o Choro. 

 

 Ainda segundo Fernandes (2010), por meio da obra Choros de Villa-Lobos, 

pela primeira vez uma "música erudita, legítima e aplaudida em Paris se denominava 

Choro".  

 

Além da contribuição de compositores eruditos como Villa-Lobos e Radamés 

Gnattali, os processos de divulgação ampliados pela indústria fonográfica, pelo 

rádio, pela atuação de jornalistas que se envolviam também com produções 

musicais, o surgimento de novos musicistas e o acesso que alguns destes 

personagens conquistavam em postos e colunas fixas nos periódicos da época 

concorreram para alterar e ampliar as oportunidades profissionais dos músicos do 

campo que se estruturava. Desta forma, tornou-se plausível pensar, a partir de 

então, no sustento da vida a partir da produção e reprodução artística musical não-

erudita no Brasil. 

 

O advento do rádio e a profissionalização contribuíram para a inserção 

profissional de vários destes instrumentistas, que foram contratados por emissoras 

em função de não necessitarem de arranjos escritos ou por terem “a agilidade e o 

                                                           
4 Esta parte de sua obra, apresentada no Brasil entre 1920-1926 com estrondoso sucesso, tem 
recepção similar em sua segunda viagem para apresentações em Paris (FERNANDES, 2010). 
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poder de improvisação para tapar buracos e resolver qualquer parada no que se 

referisse ao acompanhamento de cantores” (CAZES, 1998, p.85).  

 

Este pesquisador analisa também a evolução observada pelos conjuntos 

regionais, agora denominados conjuntos de choro, e a maior sistematização dos 

arranjos, desenvolvida principalmente por parte de Jacob do Bandolim, também 

responsável pela substituição da denominação dos conjuntos. Além destes fatores, a 

diversificação instrumental e o pioneirismo de Radamés, ao escrever arranjos para 

um regional, levam os grupos de choro a um nível de elaboração quase erudita. 

 

 Já Fernandes (2010) identifica não só a contribuição de Radamés para uma 

maior sofisticação harmônica com seus arranjos elaborados, divisão melódica e a 

intervenção de instrumentos de percussão, mas também a importância de Alfredo da 

Rocha Vianna Filho, o multi-instrumentista, maestro-arranjador Pixinguinha 5  e 

também de Aníbal Augusto Sardinha, mais conhecido pelo seu apelido Garoto.  

 

A prática destas músicas "alcança um padrão, uma textura de identidade 

sonora estabelecida, um discurso musical no qual a virtuosidade melódica exigia 

uma técnica refinada dos instrumentos solistas". Assim sendo, o Choro passou a 

significar também um gênero musical com discurso e linguagem próprios de forma 

definida (DELNERI, 2009, p.30). 

 

 Para além dos quesitos técnicos dos musicistas e autores do Choro, território 

predileto de virtuoses em seus instrumentos, tendo lugar no topo hierárquico 

flautistas e solistas, outros marcos se fizeram importantes e constituintes do gênero. 

A título de exemplo traz-se aqui "o zelo para com os estudos, o cultivo aos arquivos, 

à memória, e à distância ativa ao comércio musical" caros a muitos de seus agentes, 

e preponderante na atuação de Jacob do Bandolim.  

 

                                                           
5 Segundo Ary Vasconcelos, se temos quinze volumes para falar sobre música brasileira seria pouco, 
mas se dispomos “apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido; escreva depressa: 
Pixinguinha” (apud FERNANDES, 2010, p.96). 
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Além disso, firmava-se a busca pela "erudição, o arreglo entre a sofisticação e 

a capacidade de inovar na forma musical popular sem o cometimento da agressão à 

tradição" de Radamés Gnattali e também o objetivo de "maior popularização, 

despida do eventual temor em se ousar novos experimentos e fusões (que) caberia 

a Waldir de Azevedo." (FERNANDES, 2010, p.130). 

 

 Mantendo estas características, o Choro atravessa a era do rádio onde, entre 

seus feitos, pode-se citar a presença constante em programas semanais como O 

Pessoal da velha guarda, sucesso na Rádio Tupi entre 1947 e 1952, ou em 

colunas específicas de jornais e revistas6.  

 

Na transição para a era da televisão, estes espaços vão aos poucos 

diminuindo, salvo pela presença cada vez mais rara em alguns programas de 

auditório e também nos festivais da canção que, a partir dos anos 58/59, voltaram 

sua atenção ao minimalismo e ao despojamento da emergente Bossa Nova, gênero 

que faz surgir novos atores, tanto no campo da produção quanto na divulgação, e 

novos públicos, oriundos da classe média emergente, que viam-se retratados neste 

cenário. 

 

 Ainda assim, podemos verificar até os dias atuais as características que 

conformaram o campo musical do Choro em seus agentes e composições: um fazer 

musical de base nacionalista, com assimilações de tradições folclóricas, resistente 

às demandas do mercado fonográfico e suas ondas vanguardistas e, ao mesmo 

tempo, sempre em busca constante de ampliação de espaços próprios de atuação e 

formação de simpatizantes. 

 

 

 

3. 2 EXPRESSÕES DO CHORO NO NORTE NOROESTE FLUMINENSE: 

COMPOSITORES / INSTRUMENTISTAS E MOVIMENTOS 

 

3. 2.1 Compositores / Instrumentistas 

                                                           
6 Ver alguns exemplos nos anexos. 
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 Como aventado anteriormente, sabemos que a forma de tocar, de se 

expressar, de se comunicar e de se socializar musicalmente do Choro teve seu 

início ainda no final do século XIX, na cidade do Rio de Janeiro. O processo de 

desenvolvimento desta linguagem até sua consolidação como gênero musical foi 

contemplado por grande interação de músicos de origens culturais diversas, 

provavelmente contando também com a  presença de músicos estrangeiros, desde 

as primeiras rodas de Choro no Rio de Janeiro no fim do século XIX e primeira 

metade do século XX. 

 

 No entanto, são poucos os registros relativos a contribuições de artistas 

oriundos de outras cidades brasileiras, ainda que muitos destes artistas tenham 

migrado para a cidade que por um bom tempo exerceu seu papel não só de Distrito 

Federal, mas também de uma das principais capitais culturais brasileiras.  

 

Desta forma, vários músicos que contribuíram para o legado musical do 

Choro trouxeram em sua bagagem influências e sutilezas de outros rincões do 

Estado do Rio e mesmo de outras regiões brasileiras, enriquecendo ainda mais esta 

mistura de sotaques, expressões e ritmos musicais que conformaram o Choro 

brasileiro do modo como hoje o conhecemos.  

 

Embora o tenham feito na cidade do Rio de Janeiro, essa contribuição das 

variadas regiões ocorreu em decorrência da pujança de suas instituições e 

equipamentos culturais como gravadoras, editoras, emissoras de rádio, casas 

noturnas e teatros. 

 

 Atentando para as regiões Norte e Noroeste fluminenses (Figura 1) 

discorreremos agora sobre alguns destes músicos que exemplificam contribuições 

do interior fluminense à música nacional, mais especificamente à linguagem musical 

do Choro, tanto nas primeiras décadas do século XX, período identificado com a 

autonomização do gênero, quanto na subsequente época de "ouro". 
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Figura 1- Mapa das regiões do Estado do Rio de Janeiro 

 

Figura1. Extraída da internet <mapasblog.blogspot.com.br/2011/11/mapas-do-estado-do-rio-de-janeiro.html> 
Acesso em: 3 de abril de 2017 

 

 No caso específico do Estado do Rio podemos começar por um nome bem 

conhecido da música brasileira e por que não dizer, mundial: o compositor e 

violonista internacionalmente conhecido Baden Powel.  

 

 Baden nasceu no pequeno município ao noroeste fluminense chamado Varre 

e Sai e, ainda criança, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro onde se 

desenvolveu como músico e contribuiu para o surgimento de um dos movimentos 

musicais mais expressivos da música brasileira, a internacionalizada Bossa Nova. 

Além disso abriu caminho pelas salas de concerto mundo a fora para todas as 

gerações de violonistas da MPB que vieram posteriormente.  

 

 As bases que teceram o violão e a música de Baden Powel foram, sem 

dúvida, as bases da linguagem musical do Choro e do Samba. Aliás, será que 

haveria Bossa Nova se não houvesse anteriormente, de forma bem consolidada e 

assentada enquanto gêneros, o Choro e o Samba? 
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 Baden contava que seu avô, um trabalhador rural negro, teria fundado “talvez 

a primeira banda de escravos que cantavam suas raízes”7 e que cresceu ouvindo 

música. Seu pai, violonista amador, também fazia reuniões musicais em casa com 

os amigos Pixinguinha, Donga, João da Baiana e Jaime Florence (o Meira), entre 

outros bambas dessa época. O menino Baden costumava acompanhar os saraus 

batucando no armário de seu quarto. 

 

 Já na cidade do Rio de Janeiro, ainda um adolescente, foi aluno de um dos 

mais competentes violonistas de seis cordas da história do Choro e da MPB, o 

Meira, que além de ter realizado as principais gravações de estúdio produzidas no 

mercado fonográfico de seu tempo, foi professor também de Rafael Rabello, 

Maurício Carrilho e outros expoentes não só da linguagem musical do Choro, mas 

da música popular brasileira como um todo. 

 

 Na extensa discografia de Baden Powel podem-se encontrar Choros autorais 

e clássicos de outros autores e, quando em algum de seus álbuns não há um 

autêntico Choro tradicional, seja uma valsa ou mesmo um Samba-Choro, deles 

nunca escapam as influências que conformam as bases da linguagem do Choro. 

Esta linguagem é vivamente presente na forma de tocar e de desenvolver a 

performance musical do Choro que é, indiscutivelmente, um dos pilares do violão 

brasileiro. 

 

Próximo dali, em Itaocara (RJ), outra pequenina cidade também no noroeste 

fluminense, nasceu Patápio Silva que, segundo Henrique Cazes, em seu livro 

intitulado Choro do Quintal ao Municipal, foi o primeiro solista de flauta a gravar no 

Brasil, assinando contrato em 1901 com a Casa Edison para a realização destas 

gravações (CAZES,1998, p.24). 

 

 Antes de viver algum tempo na cidade do Rio de Janeiro, Patápio Silva residiu 

na cidade de Cataguases (MG) e, algum tempo depois, também na cidade de 

Campos dos Goytacazes no norte fluminense, terra natal de Juventino Maciel. Sua 

                                                           
7 POWEL, Marcel  < https://www.letras.com.br/biografia/baden-powell >  Acesso em: 10 de março de 
2017. 
 

https://www.letras.com.br/biografia/baden-powell
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iniciação musical deu-se em bandas do interior chegando a exercer por algum tempo 

o posto de mestre da tradicional Lira Guarany, no período em que viveu em Campos 

dos Goytacazes. Deixou gravações históricas para o acervo fonográfico nacional em 

performances como intérprete e também composições para formações de liras, além 

de valsas e outras peças para flauta (CAZES,1998). 

 

  Ainda falando de Campos dos Goytacazes, vale dizer que esta cidade 

também exerceu significativa contribuição nesta trama de manifestações e 

expressões musicais que orbitam a música popular brasileira, em especial na 

linguagem musical chorística pelo interior fluminense. Nasceram nesta cidade alguns 

expressivos compositores e instrumentistas que se dedicaram ao Choro, dentre eles 

José Miranda Pinto, o Coruja, saxofonista e compositor que chegou a ter o choro 

Provocando as Cordas gravado por Luiz Gonzaga8, além do compositor e multi-

instrumentista Juventino Maciel, lançado no mercado fonográfico por Jacob do 

Bandolim, no antológico LP Vibrações (1968), com a música Cadência. 

 

 O advogado Thiers Cardoso, autor de inspirados maxixes e dobrados é mais 

um compositor campista que se fez presente no campo do Choro, muito em função 

da amizade e admiração mútua que nutria junto a Pixinguinha. Este  escolheu uma 

de suas músicas para uma gravação no programa de rádio Velha Guarda, referência 

nacional da era de ouro radiofônica na segunda metade do século passado9. 

  

 Na região da baixada campista, conhecida como Caboio, nasceu outro 

músico que, anos mais tarde, deixaria significativa influência na formação de várias 

gerações de músicos ligados ao universo do Choro: o violonista Hamilton Costa. 

Barbeiro de profissão, Hamilton era também funcionário do congresso nacional e 

fundou, junto a outros músicos que haviam se mudado para o recém- criado Distrito 

Federal, o Clube do Choro de Brasília. 

 

   A partir de rodas de choro e reuniões entre músicos pioneiros em Brasília, 

muitas delas realizadas na residência da campista-brasiliense Neusa França, surgiu 

                                                           
8 Lista de Audição item 1. 

 
9 Lista de Audição item 2. 
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a ideia de criar o Clube do Choro, um espaço dedicado a apresentações e 

preservação do gênero musical na cidade. Criado em 1977, o Clube foi instalado em 

uma sala do Centro de Convenções cedida pelo governador, na época, Elmo Serejo 

Farias (RIOS, 2012). 

 

   O Clube do Choro de Brasília, que teve entre seus fundadores vários músicos 

campistas, existe até os dias de hoje e vem realizando um trabalho em conjunto 

com a Escola de Choro Raphael Rabello. O Clube constitui-se num celeiro de 

grandes músicos da nova geração cujo palco é considerado uma das principais 

vitrines nacionais e internacionais do processo de renovação do Choro, como atesta 

Teixeira, que considera essas duas instituições "protagonistas na preservação e 

difusão do gênero na capital federal” (TEIXEIRA, 2011, p.35). 

 

            Além de Hamilton Costa, outros músicos da planície goitacá são 

personalidades muito prestigiadas e possuem reconhecimento pelo mérito cultural 

na capital do país. É o caso da musicista e professora Neusa Pinho França de 

Almeida que, como vimos, realizou em sua casa algumas das primeiras rodas de 

choro em Brasília e foi também uma das fundadoras do afamado Clube do Choro 

supracitado. Para se ter ideia do prestígio e respeito de que goza a pioneira Neusa 

França, é ela a compositora do hino do Distrito Federal, tendo sido homenageada 

por diversas ocasiões na capital nacional. 

 

          Eli do Cavaco é outro músico campista pioneiro em Brasília. Gravou e tocou 

por alguns anos com Waldir Azevedo e também participou da fundação do Clube do 

Choro de Brasília que, em 2010, rendeu-lhe uma homenagem. Vale salientar que, 

na fase brasiliense da trajetória do compositor de “Brasileirinho”, a base do grupo 

regional que o acompanhava era formada por músicos oriundos do município de 

Campos e região: Hamilton Costa (região do Caboio - Campos), Eli do Cavaco 

(Cambuci) e Carlinhos Sete Cordas (Itaperuna), todos componentes reverenciados 

integrantes da velha guarda do choro de Brasília e também fundadores do clube 

(LION,2012). 

 

 
A partir de rodas de choro e reuniões entre esses músicos, surgiu a ideia de 
criar o Clube do Choro, um espaço dedicado a apresentações e 
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preservação do gênero musical na cidade. Criado em 1977, o Clube foi 
instalado em uma sala do Centro de Convenções cedida pelo governador, 
na época, Elmo Serejo Farias (RIOS, 2012, p.49). 

 

  

 Poucos anos após a fundação do Clube do Choro, Hamilton Costa conheceu 

um dos músicos de maior sucesso da história fonográfica do Choro: Waldir Azevedo 

que, como Hamilton, havia se radicado em Brasília e passara a frequentar as 

reuniões do Clube de Choro da cidade. A partir de então, o compositor de 

“Brasileirinho”, adota o violonista de 6 cordas como seu acompanhante. Hamilton 

Costa participou da gravação dos últimos álbuns de Waldir Azevedo lançados no 

mercado fonográfico e assinou parcerias com o mestre do cavaquinho em 

composições que permanecem vivas nas rodas de músicos das gerações mais 

recentes, como a música Contraste10, lançada na década de 1970. 

 

   A informação sobre a cidade natal do violonista Hamilton Costa, aqui 

relatada, é resultado do cruzamento de dados obtidos na triangulação metodológica 

realizada nesta pesquisa. No início do trabalho de campo, foi realizada uma 

entrevista temática com Ivanil Chagas, naquele momento um dos últimos alfaiates 

em atividade da cidade de Campos, ouvinte e espectador da rádio Cultura e antigo 

seresteiro trovador. Quando perguntado sobre outros bons músicos daquela época, 

citou Hamilton Costa, afirmando que este tornara-se o violonista acompanhante de 

Waldir Azevedo em alguns álbuns do mestre do cavaquinho. 

 

 Posteriormente, este dado pode ser confirmado em pesquisa documental, 

bibliográfica, fonográfica e em mais algumas entrevistas por telefone com familiares 

de Hamilton Costa. Podem-se encontrar vídeos na internet11 de composições de 

Hamilton Costa interpretadas por músicos brasileiros e estrangeiros, sobretudo 

japoneses, devido à forte entrada do Choro naquele país. A internacionalização teve 

início na década de 1970 quando Hamilton Costa, Carlinhos 7 cordas, Pernambuco 

                                                           
10 Disponível em: www.youtube.com/watch?v=Ap64QVGCbG8 
 
11  A título de exemplo Disponível em: ww.youtube.com/watch?v=Ap64QVGCbG8 ou 

www.youtube.com/watch? v=rP7Z_Cp3CcU.  Acesso em : 12 de maio de 2017 
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do Pandeiro acompanharam Waldir Azevedo em uma excursão artística na 

Alemanha (Figura 2).  

 

 

Figura 2- Carlinhos 7 cordas, Waldir Azevedo, Hamilton Costa e Pernambuco do Pandeiro em uma 
apresentação para um canal de televisão da Alemanha. 

 

Fonte: LION; RIOS, A Velha Guarda do Choro no Planalto Central, p.111 

    

  Continuando esta viagem musical pela região, próximo à cidade de Campos 

dos Goytacazes, na cidade de Macaé, que conecta a planície goitacá à região dos 

lagos, podemos destacar mais dois exímios instrumentistas de diferentes gerações 

que ilustram a forte tradição dos instrumentos de sopro em Macaé desde o século 

XIX. O primeiro deles é o flautista e saxofonista Viriato Figueira da Silva, nascido 

em 1851, e que chegou a integrar o grupo de Joaquim Callado e Chiquinha 

Gonzaga, dois conhecidos pilares consolidadores da linguagem musical do Choro, e 

outro grande flautista: Benedito Lacerda (1903). 

 

 Este último, além de flautista e compositor, trabalhou com grandes cantores da 

época tais como Orlando Silva, Carmem Miranda e Mário Reis tendo formado uma 

parceria de anos com o mestre dos mestres Pixinguinha, desenvolvendo intensa 

atividade também em outras áreas da música e ajudando a criar a União Brasileira 

de Compositores (UBC). Ficou conhecido também por sua habilidade em manejar a 
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indústria do entretenimento musical em sua época, sobretudo no que tange a 

questões de direitos autorais, editorações ou gravações (CAZES,1998). 

 

3.2.2 Projetos e movimentos 

  

 Observando de forma associada, ou correlacionada, determinados 

movimentos e expressões, recentes ou não, que envolvem a linguagem musical do 

Choro como esteio principal em manifestações e atividades culturais e pedagógicas 

nas cidades pesquisadas, pode-se também estabelecer uma relação, um 

desdobramento ou mesmo uma conexão com manifestações musicais que possuem 

raízes longínquas na região. 

 

 Registram-se, a seguir, algumas destas manifestações artísticas motivadas, 

em sua maioria, pela intenção de difusão ou de formação de público e/ou músicos 

que possam preservar este tipo de música. 

 

MACAÉ 

 

 Na cidade natal de Viriato Figueira Silva e de Benedito Lacerda, podemos 

citar dentre estas manifestações, o festival Sardinha Samba e Choro que, como o 

próprio título sugere, mistura diferentes manifestações culturais tradicionais e que se 

mantêm vivas nos dias atuais, contemplando também a gastronomia local com o 

produto da pesca litorânea junto a manifestações musicais que encontram raízes na 

região. 

 

 Também nesta cidade, em julho de 2017, ocorreu a primeira edição do recém-

nascido Choro Jazz Festival e, ainda na cidade natal de Benedito Lacerda, não 

podemos deixar de citar uma manifestação do Choro, de características mais 

espontâneas e menos mercadológicas, como os festivais citados anteriormente. 

Fazemos referência ao tradicional Bico da Coruja, antigo e tradicional ponto de 

encontro de chorões, realizado num tradicional “boteco” situado no centro da cidade 

de Macaé, na rua que, nos dias atuais, possui o sugestivo nome Rua Capitão 

Benedito Lacerda. 
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ITAOCARA 

 

 No pequeno município de Itaocara situado ao noroeste fluminense, pode-se 

destacar um projeto, executado nos dias atuais, que ilustra bem estas auréolas 

contextuais que conectam as esferas da memória cultural local, da educação e 

formação musical de jovens. Este projeto visa ao fomento e aprimoramento na 

qualificação artística, de forma acessível à comunidade, sendo sua execução 

patrocinada e desenvolvida pela Secretaria de Cultura e Turismo da prefeitura 

municipal: o projeto Escola de Música e Dança Patápio Silva que 

  

 

(...) visa à formação de novos artistas, com a supervisão de 
profissionais qualificados em música e dança, com incentivo ao 
resgate de projetos culturais, produção de apresentações para 
eventos comemorativos, preservação o patrimônio sociocultural e 
artístico e, principalmente produzir material humano qualificado para 
realização dos mesmos (Disponível em <http://www.itaocara.rj.gov.br/> 
Acesso em: 6 de setembro de 2017). 

 

 

 Pode-se observar neste último projeto o interesse na valorização da memória 

cultural do município e de seus artistas para, a partir daí, fomentar e estimular o 

desenvolvimento artístico e cultural das novas gerações. 

 

 Vale ressaltar a existência de outro projeto, também assinado pela atual 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo desta cidade, resgatado de gestões 

políticas anteriores e que também exemplifica a determinação em fomentar a 

memória cultural e a valorização e desenvolvimento dos artistas locais. O projeto 

denominado Música na Praça, como o próprio nome diz, ocupa as praças 

municipais com atrações de artistas oriundos não só do município de Itaocara como 

de municípios vizinhos ainda menores. 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

 Maior município do interior fluminense, possuidor de uma das maiores 

receitas orçamentárias entre os municípios brasileiros, Campos dos Goytacazes 

configura-se como autêntico retrato nacional no que tange a contrastes e paradoxos, 

http://www.itaocara.rj.gov.br/
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haja vista que todo seu histórico poderio econômico pouco se reflete em frutos para 

a comunidade local, nem mesmo nos dias atuais. A cidade ainda mantém um dos 

piores índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB) do estado e de 

saneamento básico, entre outros indicadores12. 

  

 Apesar disto, seleiro de grandes talentos musicais, que forneceram ao acervo 

do Samba vultos como Sebastião Motta, Wilson Batista, Roberto Ribeiro, Jorge da 

Paz e tantos outros, a cidade não deixaria o universo do Choro sem sua significativa 

contribuição. Alguns pilares solidificadores da linguagem musical do Choro já 

apresentavam nas décadas de 1940, 1950 e 1960, em gravações de seus discos ou 

em programas de rádio, músicas de diversos compositores campistas.  

 

Como mencionado, Jacob do Bandolim gravara Juventino Maciel, Luiz 

Gonzaga gravara José Miranda Pinto o Coruja, Pixinguinha gravara Thiers Cardoso, 

Waldir Azevedo compunha parcerias, gravava e chegou a excursionar pelo exterior 

com Hamilton Costa, dentre outros encontros que ilustram a solidez destas trocas de 

influências entre compositores campistas. Além desses, alguns nomes da cultura 

musical já eram, àquela época, consagrados em âmbito nacional e internacional. 

 

 Não podemos deixar de citar também a importância que teve a pioneira Rádio 

Cultura de Campos, ou PFR7 como era chamada, que foi uma das primeiras 

estações de rádio do país chegando a possuir um elenco de mais de cem 

profissionais entre artistas e comunicadores. Ao longo de grande parte de sua 

existência, a Rádio Cultura de Campos manteve seu famoso Grupo Regional que 

possuiu diversas fases e formações, tendo em uma delas, durante alguns anos da 

década de 1950, a atuação do jovem Juventino Maciel. 

 

 Em relação a grupos, movimentos ou expressões do Choro nesta cidade, 

poderíamos destacar muitos em diferentes recortes temporais como, por exemplo, a 

                                                           
12 Segundo o IBGE o município de Campos dos Goytacazes ocupava, em 2015, o 3250° lugar entre 
os 5570 municípios do país e a 48a colocação entre as 92 cidades fluminenses se considerados os 
primeiros anos do ensino fundamental e a 85a colocação no estado se considerados os anos finais 
deste mesmo nível de ensino. Quanto à disponibilidade de saneamento básico residencial a cidade 
ocupa a posição 79 no estado. Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dos-
goytacazes/panorama. Acesso em 20/12/2017. 
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Sociedade Musical Choro Campista e o Grupo Flor de Maio (Figura3). Conforme 

registra Rangel: 

 

 
Em 1918 surge o Choro Campista, como sociedade musical em que 
figuravam dois diretores de música (Domingos Narciso e José Pinto, 
respectivamente primeiro e segundo regentes); no mesmo ano atua 
também o Grupo de Choro Irresistível, com nova diretoria eleita, 
tendo como responsável musical Juca Chagas. Em 1919 a revista 
Genesis publicava uma bela foto do “explêndido Grupo Flor de Maio”, 
constituído dos mais fervorosos cultores da divina arte em Campos”, 
com 6 violões, 3 clarinetes, um cavaquinho, 1 flauta, 1 piston e um 
trombone (RANGEL, 1992, p. 169). 
 

 
 

 
Figura 3- Grupo Flor de Maio  
 

 
Fonte: Acervo da Sala de Leitura da Villa Maria 

  

 Ainda segundo Rangel, o Grupo Flor de Maio ilustra outra histórica ligação 

entre práticas musicais que encontraram neste município terreno bastante fértil: as 



43 
 

Liras Musicais 13  e os Regionais, que muitas vezes compartilhavam os mesmos 

músicos. 

 Por fim, destacamos aqui três movimentos recentes em torno do universo 

cultural do Choro em Campos dos Goytacazes, escolhidos a partir do critério de 

estarem em atividade nos dias atuais: um grupo, um clube e um projeto. 

 

 O Grupo Boa Noite Amor (Figura 4), segundo registro dos próprios 

integrantes, completou em 2017 sua maioridade. Como o próprio nome sugere, ele é 

um grupo mais dedicado à tradição do repertório seresteiro, a exemplo de grupos 

semelhantes da cidade de Conservatória no sul fluminense.  

 

Com pouco espaço dedicado propriamente ao tradicional chorinho 

instrumental, nem por isso o grupo deixou de apresentar ao longo de sua história 

alguns clássicos consagrados do Choro, além de contar, em suas apresentações, 

com instrumentistas provenientes diretamente da versão mais purista desta tradição 

musical, já que Campos dos Goytacazes, assim como grande parte das cidades 

brasileiras, também tem seu Clube do Choro. 

  

 O clube, fundado em 1994, tem seu grupo musical Carinhoso que, assim 

como o Grupo Boa Noite Amor, costuma se apresentar no Teatro Municipal 

Trianon em temporadas periódicas14  ou em comemorações específicas, como a 

registrada na Figura 6, ao longo de suas existências. 

 

 

 

 

                                                           
13 Rangel registra em sua pesquisa em arquivos da Lira de Apolo e manuscritos do chorista Josino 
Patrocínio  a existência de dedicatórias ao grupo Flor de todos os Sábados, certamente um grupo de 
caráter popular do começo dos anos 20, e também elogios de muitos músicos antigos ao violão de Zé 
Caolhinho, considerado um virtuose da música popular, para quem se compuseram vários chorinhos 
(RANGEL, 1992, p.168). 

 
14 Apresentações no âmbito Projeto Choro & Cia realizadas no foyer do Teatro Trianon entre 2005 e 
2008 e que retornaram em 2010. (Disponível em  <https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php? 
id_noticia=3715 >  Acesso em 12/ 10/2017). 
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Figura 4-  Grupo Boa Noite Amor em apresentação no Teatro Trianon 

Fonte:<(http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/07/boa-noite-amor-e-atracao-no-teatro-
trianon-em-campos-nesta-quinta.html> Acesso em12/10/2017 

 

Figura 5- Conjunto Regional Carinhoso em  divulgação de espetáculo comemorativo dos 16 anos do 
Trianon 

 
 
Foto de Priscilla Alves/ G1 Norte Fluminense disponível em <http://g1.globo.com/rj/norte-
fluminense/noticia/2014/07/choro-cia-inicia-temporada-em-campos-rj-com-encontro-especial.html> 
Acesso em 12/10/2017 
 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2014/07/choro-cia-inicia-temporada-em-campos-rj-com-encontro-especial.html
http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2014/07/choro-cia-inicia-temporada-em-campos-rj-com-encontro-especial.html
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 Já no início de 2017, nasce o projeto Choro na Villa, que vem sendo  

executado nos jardins da Casa de Cultura Villa Maria 15 , braço cultural da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). 

 

 O projeto, um mini Festival de Música, tem como base musical o grupo Pé de 

Pitanga (Figura 7) formado por Joel Monção (cavaquinho), Victor Vieira (pandeiro/ 

percussão) e Felipe Ábido (violão de sete cordas), e procura valorizar trabalhos 

musicais locais, a memória cultural da região e também promover educação musical 

não formal por meio de intercâmbio com artistas convidados de outras regiões. 

Estes participam se apresentando e/ou ministrando oficinas e workshops que 

abordam a  linguagem musical do Choro em sua programação16. 

 

 Apesar disso, o festival não tem caráter purista e, além do Choro enquanto 

gênero, outras linguagens musicais e até mesmo artísticas são contempladas em 

sua programação, sempre com temas que se desdobram do universo musical 

chorístico e suas auréolas contextuais. 

 

 No primeiro ano de sua existência já foram realizadas quatro edições 

temáticas e inéditas do projeto: a primeira trazendo como tema o repertório dos 

primeiros e clássicos chorões; a segunda contemplando a obra do compositor 

campista Juventino Maciel (Figuras 6, 7 e 8); a terceira, denominada Choro 

Cantado, homenageou as grandes intérpretes vocais do gênero Elizeth Cardoso e 

Ademilde Fonseca. A quarta edição abordou um repertório de músicas tradicionais, 

                                                           
15 Erguido em 1918 para ser residência de Dona Maria Queiroz de Oliveira, o palacete de estilo 
eclético conhecido como Villa Maria foi destinado às atividades culturais e acadêmicas, conforme 
determinava o testamento de sua proprietária e oficialmente transferido à UENF em dezembro de 
1993. A    partir de então a Casa de Cultura Villa Maria oferece cursos, exposições, conferências e 
shows à comunidade. (<http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/casa-de-cultura-villa-maria> Acesso 
em 22/01/2018) 
 
16  Na segunda edição o Grupo Pé de Pitanga recebeu como artistas convidados o bandolinista 
Ricardo Maciel (filho do homenageado compositor campista Juventino Maciel) e o flautista de Valença 
(sul do estado do Rio de Janeiro) Antônio Rocha. Além deles, houve a apresentação da Lira Guarany 
(banda centenária da cidade de Campos dos Goytacazes). Na edição seguinte, em homenagem à 
Elizeth Cardoso e Ademilde Fonseca, além das cantoras locais Alba Valéria, Carol Poesia, Raquel 
Fernandes e Simone Pedro e das instrumentistas Giselle Mascarenhas (flauta) e Karina Gomes 
(teclado) o público pôde assistir ao encontro entre culturas e diferentes tradições musicais com a 
presença da centenária e tradicional agremiação da baixada campista Lira Santo Amaro  e a 
irreverente Orquestra Voadora (grupo musical oriundo da junção de blocos carnavalescos da cidade 
do Rio de Janeiro). 
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oriundas de outros países, sob um prisma musical brasileiro com uma formação 

instrumental típica do Choro (Regional), mescladas a Choros tradicionais em 

miscigenadas releituras,  denominada Visitando Tradições. 

 

 De forma independente e sem vínculo com clubes, fundações ou secretarias 

municipais, o projeto tem se tornado viável através da articulação e união de apoios 

de duas das mais importantes instituições públicas de ensino e pesquisa da região 

norte fluminense: a UENF, mais especificamente seu braço cultural Casa de Cultura 

Villa Maria, e o IFF. Também conta com parcerias e apoios de empresários locais e 

do público que o prestigia. O projeto não deixa de ser um desdobramento indireto 

desta pesquisa de mestrado. 

 

Figura 6- Terceira edição do Projeto Choro na Villa 

(da esquerda para a direita o bandolinista Ricardo Maciel, o flautista Antônio Rocha do renomado 
grupo “Época de Ouro” fundado por Jacob do Bandolim, Victor Vieira ao pandeiro, Felipe Ábido ao 7 
cordas e os cavaquinhistas Joel Monção e Mailton Gonçalves - primo de Juventino Maciel e  antigo 
integrante do Regional Reminiscências) 

 

 

Foto de Potiara Lopes disponível em <http://choronavilla.com.br/> 

 
 
 
 
 

http://choronavilla.com.br/
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Figura 7 -    Pôster de divulgação da terceira edição  do Projeto Choro na Villa        

                                              
 
 
 
 
Figura 8-  Grupo Pé de Pitanga 

 

 

Foto de Potiara Lopes disponível em       <http://choronavilla.com.br/> 

 

http://choronavilla.com.br/
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 Concluindo esta exposição, pode-se constatar que o município do Rio de 

Janeiro, com sua histórica importância nas tramas que conformaram a sociedade, o 

estado brasileiro e sua cultura, catalisador inicial das primeiras instituições 

envolvidas nos mecanismos culturais de comunicação, consumo e entretenimento, 

sempre atraiu uma gama de profissionais em busca do desenvolvimento de seus 

percursos e itinerários, dentre eles artistas de várias regiões do país, inclusive de 

municípios do interior fluminense. 

 

 Considera-se que esta afluência de recursos humanos, suas histórias e 

experiências trazidas à atual capital fluminense, tenham contribuído de forma 

significativa com sua diversidade de influências e bagagens que se encontraram e 

se miscigenaram, formando síncreses neste amálgama cultural e propiciando o 

surgimento e desenvolvimento de movimentos artísticos e ícones importantes para 

conformação e consolidação das bases da cultura musical nacional. 

 

 Muitos artistas, de todas as regiões brasileiras, sempre se viram de alguma 

forma atraídos não só pela cidade do Rio de Janeiro, mas por outras cidades 

brasileiras que, como ela, já possuíam um aparato mínimo de instituições que 

possibilitavam alguma forma de diálogo e escoamento de suas produções artísticas, 

como emissoras de rádio, editoras, gravadoras, agremiações musicais, teatros, 

cinemas, casas noturnas e outros. 

 

 Neste capítulo, apresentaram-se poucos, porém significativos, músicos 

oriundos das regiões norte e noroeste fluminense que deixaram sólida contribuição 

para a história da música popular brasileira, em especial do Choro.  Com toda 

certeza, muitos outros mereceriam configurar em uma versão expandida e 

aprofundada deste trabalho confirmando que a existência de movimentos, projetos, 

instituições e músicos envolvidos diretamente com as manifestações do Choro nas 

regiões norte e noroeste, e em todo interior fluminense, consolida uma tradição 

popular bastante enraizada nas práticas sociais e musicais dos habitantes destes 

municípios desde tempos longínquos.  

 

 Estas manifestações sofreram altos e baixos ao longo do século passado 

devido a influências extramusicais variadas, tais como as tendências impostas por 
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interesses diversos da indústria cultural, e a construção, ou desconstrução, de 

políticas voltadas à valorização de manifestações culturais genuinamente brasileiras. 

 

 No entanto, esta genuína manifestação cultural vem resistindo ao rolo 

compressor da indústria de massa, suas imposições e seus modismos temporários, 

e transitando entre períodos de ostracismo, de sobrevivência em guetos ou quintais 

(forma bastante autêntica de se fazer Choro). Entre períodos de expansão, ainda 

segue abrindo caminhos próprios, se renovando, geração após geração, e 

conquistando novos espaços em importantes palcos, estúdios, escolas, 

universidades e instituições de fomento cultural do Brasil e do exterior. 
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4   A TRAJETÓRIA MUSICAL DE JUVENTINO MACIEL  

 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A homenagem costura simbolicamente discursos, objetos, tempos e 
espaços que simbolizam uma trajetória e sintonizam um mito 
fundador que reafirma os valores do grupo. Agregar, unir, religar, 
reestruturar a lembrança, descontinuar, relembrar trajetórias, 
dramatizar as transformações e mudanças, tudo isso é forma de 
atualizar a memória do tempo do grupo (TEDESCO, 2004, p. 213). 
. 

 

   Na primeira semana de maio de 2018, Juventino Maciel (1926 - 1993) estaria 

completando 92 anos de idade. Nascido na zona rural do município de Campos dos 

Goytacazes no dia 3 de maio do ano 1926, este compositor permanece vivo na 

memória e, principalmente, na imaginação de muitos músicos e amantes do Choro 

brasileiro até os dias atuais. Ainda que poucas de suas músicas tenham sido 

gravadas, seu registro por poucos, mas renomados músicos que o conheceram, 

asseguram-lhe um lugar de destaque nacional no campo do Choro.  

 

   Dentre as diversas histórias ou estórias a seu respeito, a mais intrigante é a 

tão comentada e numerosa obra musical que o compositor teria deixado para as 

próximas gerações. Mas onde estaria esta obra? De onde veio este notável músico? 

Que instrumentos ele tocava? Que influências trazia em sua bagagem? Que 

trajetória percorreu em sua jornada artística, levando-o ao seleto grupo de grandes 

compositores e instrumentistas do campo do Chorinho brasileiro? 

 

   Estas e outras perguntas podem encontrar respostas nesta parte da 

dissertação que procurou retratar a trajetória artística do compositor. 

    

   Dentre as dúvidas acerca da figura de Juventino Maciel, a menos importante, 

mas nem por isso aqui desprezada, é a grafia correta do seu nome. O mestre foi 

batizado como Joventino, e foi com este nome, que sua primeira composição 

lançada no mercado fonográfico teve a autoria registrada. No entanto, em sua 

carreira artística o compositor optou pela substituição da letra O pela letra U, fato 
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evidenciado na observação cronológica de sua jornada musical e confirmado por 

seu filho Ricardo Maciel. Como neste capítulo abordamos a música e os 

acontecimentos que ilustram esta trajetória musical, assim se justifica a opção pela 

utilização do nome artístico escolhido por ele próprio: Juventino Maciel. 

 

 

4. 2  NA PLANÍCIE GOYTACÁ  

 

   Juventino Maciel, um dos oito filhos de João de Souza Maciel e de Benedicta 

Maria do Espírito Santo, nasceu e viveu seus primeiros anos de idade em uma 

região conhecida pelos habitantes mais antigos da cidade de Campos dos 

Goytacazes como São Gonçalo que, na primeira metade do século passado, era 

uma zona rural do município17. 

 

   Filho de um trabalhador rural da baixada campista que, nos momentos de 

folga, tocava, com desenvoltura, sanfona de oito baixos nas festividades da região, 

Juventino e seus sete irmãos foram, em alguma medida, influenciados 

musicalmente por João de Souza Maciel. Tendo demonstrado desde criança uma 

predisposição acima da média para a música e aprendido a tocar sanfona, 

acompanhava o pai em bailes realizados em propriedades rurais da região 

(informação verbal)18.  Na adolescência, deixou a baixada campista mudando-se 

para o centro urbano da cidade onde a família passou a residir na Rua Baronesa da 

Lagoa Dourada, próximo à Rua Beira Rio19. 

 

   Naquela época estudar música era uma possibilidade apenas para os filhos 

de famílias mais abastadas e quase sempre numa concepção de educação musical 

direcionada para o ensino do piano e do repertório europeu como signos de alta 

cultura. A aptidão e vivência musical de Juventino não encontrariam espaço propício 

para se desenvolver formalmente e alcançar maior valorização.  

                                                           
17 Informação oral obtida em entrevistas com familiares do compositor em 2017. 

 
18 Informação obtida nas entrevistas com Valter Maciel  e Ricardo Maciel em 2017. 

 
19 Informação indicada em sua primeira carteira de trabalho constante nos anexos 
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 Integrando uma família simples e numerosa, Juventino começou a trabalhar 

cedo e, aos quinze anos de idade, já tinha sua carteira assinada, trabalhando em 

uma fábrica de tecidos para ajudar no sustento da casa. Em sua carteira profissional 

infanto-juvenil (Figura 9), registra-se sua admissão em 1940 como Tirador de 

Espumas, na Companhia de Fiação e Tecidos Industrial Campista, que ficava na 

rua XV de Novembro, também conhecida pelo seu antigo nome Beira Rio, no bairro 

da Lapa. 

 

Figura 9- Carteira Profissional Juvenil 

 

Fonte: Acervo Ricardo Maciel (Anexo 1) 

 

Figura 10 - Homens, mulheres e crianças trabalhando na linha de produção da fábrica de tecidos 

Camposdos Goytacazes . 

 

Extraída da internet. 
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   Juventino Maciel trabalhou na fiação até 1942, quando passou a trabalhar 

também com sua carteira profissional juvenil assinada como ajudante de caldeireiro 

em uma caldeiraria de cobre, situada à Rua Tenente Coronel Cardoso, vulgo Rua 

Formosa. 

 

Figura 11 - Anotações da Fiação Industrial Campista 

 

Fonte: Acervo Ricardo Maciel (Anexo 1) 

 

Figura 12- Carteira assinada nos empregos na Fiação de Tecidos Industrial e na Caldeiraria de 

Cobre 

 

Fonte: Acervo Ricardo Maciel (Anexo 1)  



54 
 

No período em que viveu sua infância e adolescência, e nas décadas que 

antecederam seu nascimento, a cidade de Campos já era palco de variadas e 

significativas manifestações musicais (RANGEL, 1992).  Em suas muitas 

localidades e distritos rurais, ocorriam batucadas oriundas da cultura africana trazida 

pelos milhares de negros que trabalharam e construíram grande parte da riqueza 

regional, especialmente nas atividades da tradição açucareira da região.  

 

A força da determinante contribuição cultural deste espectro da população 

manifesta-se até os dias atuais nos tradicionais jongos e outros batuques, bastante 

característicos da região, que sobreviveram e conviveram influenciando as 

posteriores serestas, serenatas e bailes nas fazendas e casas grandes.   

 

   No início do século XX, mais precisamente por volta de 1913, atendendo aos 

anseios de uma elite local abastada pelo capital da indústria açucareira regional, 

surgiram, no centro da cidade, várias casas de espetáculos como os cineteatros e 

outros espaços dedicados à arte como o Orion, o São Salvador, o Colyseu, o 

Theatro Trianon, os cinemas Paris, Capitólio e o Cine Popular que movimentavam a 

vida artística e social, conforme atesta o pesquisador Vicente Rangel 

 

 
O Trianon viu passar dentro de si um elenco imenso de bons 
espetáculos e extraordinários artistas, aí incluindo grande cópia de 
músicos nacionais e internacionais, cantores, instrumentistas, 
companhias líricas, orquestras eruditas e conjuntos populares. Sem 
falar do estímulo que significou para a alimentação do próprio 
movimento musical interno, como tinha acontecido anteriormente 
com o São Salvador e principalmente o Orion, que deram espaço 
maior para atuação dos músicos de Campos (RANGEL, 1992, p. 
260). 

 

  

 Com uma variedade de espetáculos de diferentes gêneros como o teatro de 

revista, óperas, concertos, filmes e peças teatrais, estes espaços culturais, assim 

como os cinemas, possuíam suas respectivas orchestras. Além deles os clubes, 

cabarés e casas noturnas também contavam com programações de música ao vivo.  

  

 Havia também os ranchos carnavalescos e as agremiações de Choro, 

conforme registra Rangel  
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(...) a tradição popular vicejava entre os anos 10 e 20, nos grupos de 
Choro, bem a moda daquela época: segundo José Miranda Pinto, o 
Coruja, entre os choristas desses anos em Campos estavam 
BenedictoTancretti (o gaguinho), João Corta Frio e Etieene Samary 
no clarinete; Josino Patrocínio no violão; Juca Chagas e Benedicto 
Fura Cuia na flauta; Moacir Araújo no violino; Thiers Cardoso 
provavelmente ao piano, quando cabia a entrada deste instrumento. 
No repertório desses valorosos chorões figurava entre outras, o 
"Lastimando”, “jóia de choro legada aos campistas” por Pixinguinha, 
que, ainda de acordo com Coruja, teria residido em Campos por 
algum tempo, acolhido por Sinhá Chica, avó de Wilson Batista, em 
sua casa da rua da Boa Morteque era também sede do tradicional 
rancho Corbeille de Flores (RANGEL, 1992, p.168). 

 

    

   Neste cenário cultural, já permeado pelas apresentações chorísticas, cria-se 

em Campos dos Goytacazes, no ano de 1934, uma instituição pioneira que viria a 

ser, anos mais tarde, determinante na formação e trajetória musical de Juventino 

Maciel: a primeira emissora de rádio da cidade do então estado do Rio de Janeiro, a 

pioneira Rádio Cultura de Campos (PRF-7).  

 

   Segundo Rangel 

 

 

Merecem especial destaque, na qualidade de salas de espetáculo e 

de fazer musical, os auditórios-palco da Rádio Cultura de Campos, 

inaugurada em 1934 e feita logo grande foco de promoção da cultura 

na cidade. A emissora PRF-7 possuía conjuntos próprios, como o 

Regional e a Orquestra de Salão, e criou um elenco local com bons 

cantores, bons instrumentistas e bons atores/locutores. Tinha 

enorme influência em toda região, promovendo programas ao vivo 

com participação revezada de orquestras de baile da cidade, várias 

vezes na semana. Até recitais de música clássica aconteciam em 

seus estúdios, e muitos artistas nacionais (e mesmo internacionais) 

de sucesso foram especialmente trazidos para se apresentarem na 

cidade à suas expensas (RANGEL, 1992, p. 79). 
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4. 3 NAS ONDAS DA RÁDIO PIONEIRA   

    

   Para melhor contextualizarmos os fios que tecem a trajetória musical deste 

compositor e instrumentista, faz-se necessário dedicar algumas linhas à história da 

fundação e desenvolvimento inicial da Rádio Cultura de Campos, cujo 

aprofundamento remete-nos ao livro História do Rádio e da Televisão no Brasil e 

no Mundo, de autoria do fundador da emissora Mário Ferraz Sampaio (SAMPAIO, 

1984). 

 

   No início da década de 1930, chegou a Campos para uma prospecção de 

praças, o paulista que havia testemunhado e colaborado na fundação da Rádio 

Educadora Paulista, pioneira no estado de São Paulo em 1923. Sampaio possuía 

significativa experiência no incipiente mundo radiofônico, pois, além da Rádio 

Educadora Paulista, havia fundado também a Rádio Cruzeiro do Sul, na cidade do 

Rio de Janeiro. Em visita às cidades de Campos e de Vitória (capital do estado do 

Espírito Santo), realizou uma pesquisa de mercado com o objetivo de escolher uma 

delas para a implantação de mais uma estação que viria a compor a rede 

radiofônica do grupo empresarial que representava.  

    

   Segundo suas próprias palavras 

 

 
A escolhida foi Campos, menos por causa do meu relatório e mais 
por existir ali um núcleo de campistas empolgado pela ideia de dotar 
Campos de uma Emissora. Este grupo tinha organizado uma 
sociedade Rádio Cultura de Campos e já haviam feito irradiações 
experimentais que despertaram grande interesse público. 
(SAMPAIO, 1984, p. 23) 
 

 

   Participando da fundação de duas emissoras, o engenheiro Mário Ferraz 

Sampaio já havia desempenhado naquele novo universo de atividades profissionais 

várias funções como a de locutor, redator, diretor artístico, rádio ator e produtor. 

Esta bagagem proporcionou-lhe uma ampla visão sobre os diferentes setores e 

perfis profissionais necessários ao funcionamento de uma estação típica do início da 

era radiofônica no Brasil. 
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   Assim, de junho a novembro de 1934, enquanto acompanhava a montagem e 

as instalações técnicas da emissora campista, Mário Ferraz Sampaio desenvolveu 

“um verdadeiro curso de rádio visando ao adestramento de valores locais às 

diferentes funções a serem desempenhadas quando a emissora fosse ao ar” 

(Sampaio, 1984, p.309). 

 

   Nessa altura, Juventino Maciel era ainda uma criança da baixada campista 

enquanto a Rádio Cultura (PRF-7) já era uma realidade e constituía o principal polo 

de fomento e irradiação de arte e cultura não só de Campos, mas de  toda a região.  

 

A emissora absorvera em seu cast muitos profissionais do rádio tais como 

comunicadores, escritores e artistas de variadas linguagens, constituindo-se em um 

grande laboratório para redatores, apresentadores, cantores, escritores de rádio 

novelas, atores e vários músicos. Estes formavam a conhecida Orchestra de Salão 

da PRF-7 e também o Regional da Rádio Cultura, já que naquela época não havia 

emissora de rádio que não tivesse seu próprio conjunto regional. Nessas emissoras, 

encontraram-se as primeiras e principais oportunidades profissionais de caráter 

mais regular para estes músicos. 

 

   A Pioneira, como era chamada a Rádio Cultura de Campos, era então uma 

instituição que atraía artistas, comunicadores e outros profissionais de cidades 

próximas. Por lá passaram grandes nomes da era do rádio no Brasil e muitos ali 

iniciaram sua carreira artística, tendo alguns deles atravessado toda era da 

radiofonia e vivido o período de transição para a subsequente e incipiente era da 

televisão, o que não deixa de ser o caso de Juventino Maciel. 

 

   Na década de 70, Juventino chegou a participar com sucesso de festivais e 

programas televisivos como o popular programa A Grande Chance da TV Tupi 

(Figura 13) apresentado pelo também radialista Flávio Cavalcanti, no qual obteve a 

primeira colocação20. Em 1978, participou com sucesso do II Festival Nacional do 

Choro produzido pela Rede Bandeirantes em São Paulo que, segundo o músico e 

pesquisador Henrique Cazes, "foi a mais audaciosa iniciativa de toda esta época" 

                                                           
20 Arquivo hemerográfico de Ricardo Maciel. 
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dado o "impressionante espaço que este evento teve na mídia" (CAZES, ANO, 

p.159). Sua participação neste Festival (Figura 14) teve desdobramentos 

importantes como a gravação ao vivo da música Sonhos de um Bandolim21 . 

Lançada posteriormente em LP, é o único fonograma oficial de uma performance ao 

vivo de Juventino Maciel, devido à qual arrancou aplausos emocionados da plateia 

antes mesmo do término da execução musical.   

 

Figura 13- Apresentação no programa de TV A Grande Chance 

 
Fonte: Acervo Ricardo Maciel 

 
Figura 14 - Juventino Maciel se apresentando no II Festival Nacional do Choro promovido pela Rede 

Bandeirantes 

 

Fonte: Acervo Ricardo Maciel 

                                                           
21 Disponível em www.youtube.com/watch?v=I5mNu9OOb3o.  Acesso em 16 de fevereiro de 2017. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=I5mNu9OOb3o
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   Dois outros artistas que também participaram desta transição da era do rádio 

para era da TV foram o apresentador Aerton Peregrino e o ator capixaba Jece 

Valadão, tendo ambos iniciado suas carreiras na Rádio Pioneira de Campos.  

 

Cantores considerados ícones da era do radiofônica como Jesy Barbosa, 

José Pereira da Silva e Paulo Barcelos, por exemplo, também passaram ou 

iniciaram suas carreiras na PFR-7. Eram frequentes as produções maiores que 

extrapolavam os pequenos auditórios e estúdios da rádio e que eram realizadas nos 

palcos dos grandes teatros do centro da cidade.  

 

Apresentações de Carmem Miranda, Ary Barroso, Carlos Galhardo, Silvio 

Caldas, Orlando Silva, Cauby Peixoto e outros nomes nacionalmente conhecidos, 

aconteciam especialmente no TheatroTrianon. Na maior parte das vezes, esses 

grandes artistas eram acompanhados por conjuntos musicais locais, principalmente 

da própria Rádio Cultura, efetivando-se assim um importante intercâmbio de 

práticas musicais entre artistas de diversas regiões brasileiras já que, segundo 

Rangel, a emissora “se firma nesta fase como um grande foco irradiador de arte e 

de música na cidade", tendo sido espaço propício à revelação de "muitos 

compositores, instrumentistas e cantores, num movimento muito expressivo que 

durou longos anos.” (RANGEL, 1992, p. 372). 

 

   Artistas e comunicadores que viveram ativamente a era radiofônica brasileira 

afirmam que as rádios foram uma verdadeira escola formadora em suas vidas. O 

compositor e multi-instrumentista Zé Menezes, músico que durante muitos anos 

atuou com o maestro Radamés Gnattalli na Rádio Nacional e também na TV Globo, 

afirmou, em entrevista para a série História da Música Popular Brasileira, que  foi 

"na Rádio Nacional que eu peguei prática de leitura. Tinha aquela orquestra grande 

que a gente podia escrever e aprender(...) grandes músicos, grandes maestros 

saíram da Rádio Nacional. A rádio nacional foi uma escola pra todos nós.22”  

 

   Na Rádio Cultura de Campos, fundada antes da Rádio Nacional citada por Zé 

Menezes, não foi diferente. Ocorria entre o corpo musical destas rádios a produtiva 

                                                           
22 Item 3 da lista de Audição. 
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troca de influências entre os músicos mais intuitivos (dos grupos Regionais) e os 

músicos que formavam as chamadas Orquestras de Salão, mais adeptos à leitura 

de partituras, até mesmo pela natureza de seus trabalhos naquele novo universo 

profissional da radiodifusão. 

 

 Essa troca de experiências decerto foi muito frutífera para os dois tipos de 

agrupamentos musicais, que acabaram por criar diferentes fusões, ampliando 

significativamente suas possibilidades estéticas e sonoras e promovendo a 

aproximação entre o fazer musical de caráter erudito e as práticas da música 

popular.  

 

   Como as demais rádios da época, a Rádio Cultura de Campos (PRF-7) 

mantinha seu Grupo Regional, imprescindível aos quatro programas de auditório 

que a emissora chegou a ter por semana, em acompanhamentos de cantores e 

outras improvisações necessárias.  

 
 
Não se pode esquecer a tradição dos chamados regionais, os mais 
famosos dos quais se reuniam na Rádio Cultura desde 1934. Esses 
grupos que até hoje existem na cidade, são verdadeiros baluartes da 
música de choro, das canções românticas, dos sambas canções, e 
do repertório chamado genericamente de seresteiro (RANGEL, 
1992, p.277). 

 

    

   O perfil das práticas musicais destes grupos, habituados à execução do 

repertório variado da seresta, que incluía valsas, sambas canções e choros em 

variadas tonalidades, dada a sua versatilidade no acompanhamento de cantores e 

solistas, atendia a contento às necessidades da incipiente radiofonia que produzia 

grande parte de sua programação ao vivo. Dessa forma, em quase todo seu período 

de existência, a Rádio Cultura teve seu grupo regional que, por sua vez, teve 

variadas fases, cada qual com seu líder.  

 

   Em 1947, próximo de completar vinte e um anos de idade Juventino já tocava 

o cavaquinho com significativa desenvoltura. Segundo opinião de muitos que o 

viram tocar ainda nesta época, ele exercia o papel de centro harmônico e rítmico do 

agrupamento musical e possuía boa percepção.  
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Dotado de habilidade notável e competência já reconhecida no meio musical 

dos grupos regionais seresteiros de Campos, o jovem é logo absorvido pela Rádio 

Cultura para compor seu Regional ao cavaquinho (Figura 15), que então era 

liderado pelo clarinetista João Corta-Frio e, em seguida, passaria para liderança do 

violonista Valioncio Alves (Informação verbal)23. 

 

Figura 15 - Parte do elenco da Rádio Cultura de Campos no final dos anos 40 com Juventino Maciel 
ainda bem jovem sentado ao lado direito empunhando o cavaquinho. 
 

 

Fonte: Acervo Ricardo Maciel 

 

   Juventino atuou por vários anos no regional da Rádio Cultura 24 , tendo 

oportunidade constante de desenvolver práticas musicais mais profissionais e 

regulares. No contato com outros músicos, logo aprendeu violão, trilhando um 

caminho muito comum aos bons músicos da época, que iam aos poucos dominando 

alguns dos principais instrumentos que compunham a formação dos grupos 

denominados regionais. 

                                                           
23  Informação oral extraída em entrevista com Eberson Freitas em 24 de novembro de 2016 e 
ratificada em entrevista com Valter Maciel em 8 de maio de 2017. 

 
24  A PRF-7 funcionou, nos tempos de auditório nos seguintes locais: Rua Conselheiro Otaviano 
(1934-47), Rua do Sacramento atrás da Catedral (1947-68) e depois na esquina da Rua do Ouvidor 
com 21 de Abril onde havia funcionado o dancing Big Campos em 1968 (RANGEL,1992). 
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Este foi, sem dúvida, um período muito importante na trajetória musical de 

Juventino, no qual foram tecidas as últimas costuras das bases da sua formação, 

tendo se estendido até o ano de 1954, quando, ainda jovem, se desligou da 

emissora para, logo em seguida, mudar-se para a cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

 

4. 4 O ENCONTRO COM JACOB DO BANDOLIM 

 

 
Inédito. Admirável a inspiração e o talento desse instrumentista. 
Compõe com extrema facilidade como provarei em futuras 
gravações.(JACOB DO BANDOLIM in contracapa do álbum 
"Vibrações", lançado em outubro de 1967). 
 

    

   Embora este incipiente universo radiofônico houvesse de fato motivado os 

talentos nacionais e locais a se desenvolverem, a maior parte destes artistas 

buscavam outras ocupações profissionais financeiramente mais estáveis para o 

sustento de suas vidas. O próprio Jacob do Bandolim era funcionário público, 

profissão historicamente ligada ao desenvolvimento do Choro.  

 

   Segundo Mário Ferraz Sampaio, “Cachês eram para uns poucos que vivendo 

de sua arte, apresentavam um repertório interessante e numeroso, bastante para 

garantir um período de meses de atuação em programas semanais.”(SAMPAIO, 

1984, p. 118). 

 

Paralelamente a sua atuação na Rádio Cultura de Campos, durante a 

primeira metade da década de 1950, Juventino trabalhou como comerciário até que 

resolveu se mudar para a cidade do Rio de Janeiro25. 

 

Juventino chega em 1954 ao Rio de Janeiro onde passa a trabalhar na loja 

Detroite Autopeças26 fixando residência no bairro do Engenho Novo, na zona norte 

                                                           
25 Informação verificada em seu Certificado de Reservista constante no anexo A. 
 
26 Informação extraída da Carteira de Trabalho constante no anexo A. 
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da cidade. Ao chegar ao berço da linguagem musical do choro, ele aproveita seu 

tempo livre para se aproximar das rodas de chorinho e dos músicos da região a fim 

de praticar sua música. 

 

   Logo nos primeiros anos no Rio de Janeiro, Juventino conhece muitos dos 

principais chorões cariocas e, como de costume, desperta sua atenção pela 

musicalidade. Desta forma, de música em música, de músico em músico, conhece e 

se torna amigo de Antônio Freitas de Oliveira que, por sua vez, era amigo de Jacob 

do Bandolim27.   

    

   Antônio Freitas de Oliveira apresenta seu novo e talentoso amigo a Jacob do 

Bandolim que, como a maior parte das pessoas, vê algo diferente em Juventino e o 

convida a frequentar sua casa. Assim, Juventino acabou por conhecer outros 

baluartes da música brasileira como Pixinguinha, passando a tocar com eles em 

históricas rodas de Choro.  

 

Como podemos atestar em gravações recentemente descobertas no vasto 

acervo de pesquisa do mestre Jacob do Bandolim28, os primeiros registros de suas 

músicas em fitas magnéticas realizados por iniciativa de Jacob foram feitos ao longo 

da década de 1950. Algumas destas músicas, a despeito dos limitados recursos 

tecnológicos da época, foram cuidadosamente gravadas e têm registros de datas de 

gravação, além de nomes dos músicos que executavam os instrumentos, ou outros 

detalhes que atestavam a qualidade de pesquisador e a ampla visão do grande 

músico que foi Jacob do Bandolim. 

 

   Vale aqui ressaltar a importância da opção pela triangulação metodológica 

incluindo também a pesquisa documental, entendendo como documentos fiáveis 

não só documentos pessoais como certidões, certificados, carteira de trabalho, 

fonogramas oficiais lançados no mercado e gravações do acervo pessoal de 

                                                           
27 Informação oral obtida em entrevistas com Ricardo e Valter Maciel. 
  
28 O acervo de Jacob após sua morte foi doado ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e, 
em 2012, um projeto para sua digitalização foi contemplado com patrocínio do Programa Petrobrás 
de Cultura, processo concluído em 2014, sendo a partir daí disponibilizado aos pesquisadores e 
demais interessados. 
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pesquisa de Jacob do Bandolim, que permitiu ampliar o nível de confiabilidade e 

segurança obtendo e tratando dados oriundos de fontes diferentes e 

interdependentes. 

 

   Em uma dessas referidas gravações em fita magnética, pode-se ouvir com 

nitidez na voz de Jacob o registro:  " - Juventino em solo de cavaquinho, aqui em 

casa em 14 de Julho de 1957 solando seu Choro. Acompanha João David e Jacob" 

(JACOB, 1957). Também nesta gravação ficaram registrados alguns fatos que 

esclarecem algumas dúvidas e confusões em torno de Juventino e sua obra.   

 

Em 1957, vivendo seus primeiros anos no Rio de Janeiro, Juventino já havia 

conhecido e impressionado o consagrado mestre do bandolim que o convidou a 

frequentar sua casa e se apresentar em rodas e saraus que promovia. Juventino 

ainda não tocava o bandolim, apresentando-se sempre ao cavaquinho, instrumento 

que dominava como poucos, e já se colocava como um criativo compositor.  

Como vimos, ainda nos primeiros contatos e rodas com Jacob, na década de 1950, 

Juventino solava com desenvoltura suas músicas no cavaquinho, por vezes com as 

cordas afinadas como um bandolim (Mi, Lá, Ré, Sol), fato que provavelmente 

concorreu para que Jacob o aconselhasse a aderir de vez ao bandolim e assumi-lo 

como seu principal instrumento. 

 

   O fonograma atesta também um outro fato acerca de Juventino que veio a 

gerar confusões e a dificultar, anos depois, o processo de resgate e registro de sua 

obra. Ele não se preocupava muito com títulos, simplesmente ia compondo e 

deixando os nomes das músicas para depois, fato que será abordado mais 

detalhadamente a seguir. 

 

 Do encontro entre Juventino Maciel e Jacob do Bandolim surgiu uma longa 

parceria repleta de troca de influências que durou até o final da vida de Jacob 

(1969).  Eles mantiveram contato até mesmo quando Juventino mudou-se para o 

município de Rio Bonito, região metropolitana do Rio de Janeiro, cidade onde se 

estabeleceu até o final da vida trabalhando como torneiro mecânico na oficina de um 

dos seus irmãos, o violonista Valter Maciel. 
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   Por vezes Jacob viajava até a pequena cidade para visitar e tocar com o 

velho amigo29. Segundo contava o próprio Juventino a seu filho Ricardo, “Jacob 

chegava, entrava na casa, desabotoava as mangas da camisa e começava o seu 

show...” 

 

    A música Cadência, que, interpretada por Jacob do Bandolim no LP 

Vibrações, viria a projetar nacionalmente o nome Juventino Maciel, também 

aparece nas gravações da década de 1950 em fita magnética no acervo de 

pesquisa de Jacob.  Neste caso, interpretada por seu compositor, ainda ao 

cavaquinho com afinação de bandolim já que, nesta ocasião, Juventino ainda não 

possuía um bandolim. Mas a desenvoltura instrumental do campista parece ter 

impressionado Jacob que lhe dizia: "- Você é bandolinista". Ao ouvir a orientação e 

estímulo do novo amigo, Juventino tratou de arranjar o instrumento que se tornou, a 

partir daquele momento, seu principal meio de expressão musical até o final da sua 

vida. 

 

   A música Cadência ganhou, após a morte de seu compositor, também uma 

versão letrada na qual seu título foi substituído por Só Nós Dois. A letra, composta 

por Fausto Nilo, foi lançada em 2002 na voz do cantor Zé Renato em versão mais 

influenciada pelo cancioneiro moderno que incluiu no arranjo instrumentos como a 

guitarra elétrica, o contrabaixo e a bateria30. 

 

   Outra expressão artística que ilustra a importância e o sucesso da música 

Cadência foi a música de autoria de João Bosco e Aldir Blanc, lançada  anos depois 

com o objetivo de homenagear Ademilde Fonseca (expressiva representante do 

Choro cantado). Em 1975 os autores dedicam-lhe o Choro Títulos De Nobreza 

(Ademilde no Choro)31, cuja composição poética utiliza títulos de alguns dos mais 

significativos Choros de todos os tempos, dentre eles, logo no terceiro verso, o título 

                                                           
29 Informação oral extraída de entrevistas com Ricardo Maciel e Valter Maciel. 

 
30 Lista de Audição item 4. 
 
31  Disponível em <https://www.letras.com.br/joao-bosco/titulos-de-nobreza-(ademilde-no-choro)>. 
Acesso em: 20 de agosto de 2017. 
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da música do chorão campista (Pérolas, língua de preto, cadência), como pode-se 

verificar na letra transcrita a seguir.  

 

 

Títulos De Nobreza (Ademilde No Choro) 

Tira a poeira das reminiscências 
Simplicidade e lamento, jamais 
Pérolas, língua de preto, cadência 
Mágoas, cristal, pedacinho do céu 
Murmurando, ingênuo, migalhas de amor 
Saxofone, me diz, porque choras 
Ai carinhoso e brejeiro, o chorinho Odeon 
Nas noites cariocas 
Naquele tempo, chorei, vou vivendo 
Nosso romance ainda me recordo 
Flor amorosa, apanhei-te, assanhado 
Numa seresta de sapato novo 
Eu vascaíno, um a zero 
Entre mil vibrações, Ademilde no choro.  

BLANC; BOSCO, 1975.  

 

  Aos poucos, Juventino foi conhecendo outros membros do grupo de elite do 

Choro, e as consequências e desdobramentos destes encontros viriam a alterar seu 

capital simbólico e cultural, permitindo-lhe cada vez maior penetração em diversas 

rádios e festivais do país, embora esta renegociação de capitais nunca tivesse se 

desenvolvido a ponto do próprio compositor gravar seu LP. 

 

   Ao gravar a composição Cadência com seu conjunto Época de Ouro, Jacob 

do Bandolim registrou na contracapa do LP honrosa referência ao compositor, que, 

somada à própria qualidade do fonograma, acabou por projetar nacionalmente seu 

nome ainda registrado à forma dos documentos oficiais de identificação, Joventino 

Maciel.  

 

Neste registro, Jacob elogia o talento musical de Juventino e afirma 

claramente que realizaria em seus próximos álbuns uma série de gravações de 

músicas do compositor daquele choro, até então inédito mas, para enorme tristeza e 

frustração de Juventino Maciel e do meio musical brasileiro, Jacob do Bandolim 
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morre menos de dois anos após o lançamento do LP, não tendo tido tempo de 

cumprir seu declarado objetivo.  

 

   Muito se especulou, e até hoje se especula, sobre a possibilidade de Jacob 

ter tido a intenção de dedicar um álbum integralmente à obra inédita de Juventino 

Maciel. Difícil saber se de fato aconteceria, mas certamente não seria nada 

incoerente, pois Jacob já possuía dezenas de músicas de Juventino gravadas em 

fitas magnéticas e, um pouco antes de falecer, verbalizara a intenção de continuar 

incluindo a obra do compositor e amigo em seus projetos de discos e 

apresentações.  
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5 REGISTROS GRÁFICOS, FONOGRÁFICOS E MOVIMENTOS DE 

(RE)DESCOBERTA 

  

5. 1 A OBRA E SEU PARADEIRO  

  

   Devido a complexidades características desta linguagem musical, o registro 

de uma peça de Choro, com a maior fidelidade possível para a partitura, exige do 

músico que assume a tarefa habilidades técnicas e estudos específicos de teoria, 

leitura e escrita musical que transcendem as desenvolvidas pela vivência prática. 

 

 Conforme já comentado, Juventino não teve oportunidade de estudar música 

de maneira formal, fato ratificado em entrevista feita pelo historiador e pesquisador 

campista Vicente Rangel no início dos anos 1990, na qual ele próprio se declarava 

um músico "intuitivo e iletrado" (RANGEL, 1992, p. 299).  É muito provável também 

que boa parte de suas composições tenham se perdido ao longo do tempo, uma vez 

que Juventino guardou apenas na memória, por um longo período, várias delas e, 

por mais virtuosa que seja esta memória musical, é certo que algumas partes do 

discurso sonoro estão passíveis de se perderem ou confundirem.  

 

No caso específico de Juventino, cada confusão resultava em nova criação, 

ou uma outra versão para a mesma música já que  

 

 

conforme as aptidões pessoais do músico, conforme tenha praticado 
e repetido com maior ou menor frequência, poderá dispensar mais ou 
menos o apoio exterior que os sinais escritos ou impressos oferecem 
à memória. Porém, por maior que seja a sua virtuosidade, não reterá· 
tudo, nem mesmo todas as obras que tenha executado, de modo a 
ser capaz de reproduzir, à vontade e a qualquer momento, qualquer 
uma delas. Em todo o caso, isole o músico, prive-o de todos esses 
meios de tradução e memorização dos sons que representa a escrita 
musical; ser-Ihe-á bem difícil e quase impossível fixar na memória 

um número tão grande de lembranças (HALBWACHS, 2013, p. 

168). 

 

 

   Só depois dos cinquenta anos de idade Juventino estudou, por um curto 

período, teoria musical com um amigo, em Rio Bonito, que na época o ajudou a 
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passar para o papel algumas de suas músicas. Foram os primeiros rascunhos de 

seus chorinhos na pauta32. 

 

   Apesar desta carência de educação musical formal, como grande parte dos 

músicos “iletrados” e talentosos, Juventino possuía uma memória musical fora do 

comum.  Estes músicos que não desenvolveram a ferramenta da escrita e da leitura, 

algo muito comum nas primeiras gerações de músicos choristas, contavam 

exclusivamente com sua memória, sua percepção, interpretação e interrelação das 

cadências harmônicas, células e signos que constituem o discurso sonoro musical.

  

Segundo Ricardo Maciel, o pai foi, indubitavelmente, um compositor 

extremamente criativo, que, por vezes, passava o dia trabalhando na oficina e 

compondo com seu “ouvido interno”, ou seja, mentalmente, bastando, ao final do 

dia, quando chegava à casa, pegar o instrumento para executar o que já estava 

pronto em sua mente.  

 

No entanto, havia algo muito curioso no processo criativo de Juventino: ele ia 

compondo uma música atrás da outra e não se preocupava em nomeá-las. Quem ia 

dando nomes às músicas dele eram, em geral, outros músicos, amigos e familiares 

que conviviam e conheciam suas músicas. Como dito, este dado pode ser 

confirmado ao longo das entrevistas com músicos que conheceram e conviveram 

em algum nível com ele.  

 

O título Cadência, por exemplo, foi dado por Jacob do Bandolim para que o 

mesmo pudesse compor o LP Vibrações,e Mexeriqueiro foi assim denominado por 

Pixinguinha na ocasião em que Juventino lhe mostrou o choro numa roda na casa 

de Jacob. Segundo músicos amigos que participavam desta roda e testemunharam 

o ocorrido, Pixinguinha teria gostado do Choro e perguntou a Juventino qual era o 

nome da música. Como de costume, Juventino respondeu que ainda não tinha  

                                                           
32Informação oral em entrevista com Ricardo Maciel e ratificada por Ronaldo Bandolim. (2017) 
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nome. Foi então que o mestre da música brasileira e compositor da música 

Cochichando sugeriu: "Mexeriqueiro! O nome dessa música é Mexeriqueiro33". 

 

   Já o choro Poético foi assim intitulado por Ronaldo do Bandolim na ocasião 

em que o mesmo dedicou um lado do seu LP Ronaldo do Bandolim (1993) 

integralmente à obra de Juventino Maciel, contendo entre outras composições 

Violão Malicioso e  Imperial34.  

 

   Interessante também constatar que este disco foi financiado pela Prefeitura 

Municipal de Niterói por meio de um projeto de fomento, que tinha entre seus 

objetivos o incentivo à produção dos valores locais do Choro Niteroiense, o que é 

mais uma demonstração de que Juventino Maciel era uma figura muito conhecida e 

respeitada desde a década de 1960 entre os chorões de Niterói e do Rio de Janeiro.  

 

O álbum que trazia como tema principal a obra de dois significativos 

compositores da cena do Choro na cidade, Jonas do Cavaquinho e Juventino 

Maciel, foi lançado pelo selo Niterói Discos e teve a participação de alguns dos mais 

representativos instrumentistas da história do gênero e que atuavam no período: 

Rafael Rabello, Zé da Velha e Dino 7 Cordas35. 

 

   O filho Ricardo, seu irmão e principal acompanhador ao violão Valter Maciel, 

foram sem dúvida os maiores catalisadores de fontes e registros diversos, tais como 

manuscritos, partituras, gravações em fitas magnéticas, fonogramas oficiais, além, é 

claro, de um fator que de forma alguma pode ser desprezado: a memória da 

convivência afetiva e principalmente, da convivência musical. 

 

   Os encontros com estes dois personagens se constituíram em ocasiões que 

exigiram habilidade na condução da pesquisa e dos aparatos metodológicos 

selecionados, principalmente no que tange à História Oral/História de Vida. Detalhes 

                                                           
33  Informação oral em entrevista com Ricardo Maciel e ratificada por Valter Maciel e Mailton 
Gonçalves. (2016) 
 
34 Informação oral extraída em entrevistas com Ronaldo Bandolim e Ricardo Maciel. 
 
35 Informação disponível na ficha técnica do LP (Lista de Audição item 5). 
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e sutilezas na condução das etapas envolvidas na execução desta metodologia de 

pesquisa foram determinantes para o nível de proveito da ação empreendida.  

 

Desde os critérios de seleção dos entrevistados, passando pelos primeiros 

contatos de acesso ao campo, a contextualização com os objetivos da pesquisa, a 

construção de um roteiro temático, a capacidade de sair deste roteiro quando 

necessário, o conhecimento mínimo prévio do universo contextual dos entrevistados 

selecionados e do campo, assim como o tratamento dos dados e outros detalhes, 

foram determinantes para os rumos da pesquisa, pois, conforme Tedesco: 

 

       

De tudo o que já dissemos, não podemos esquecer que a história 
oral não é uma mera recuperação de reminiscências 
descomprometidas; é, sim, uma reconstituição do vivido, um 
contextualizar e ressignificar fragmentos de vida no tempo vivido e 
percebido (TEDESCO,2014, p. 156). 
 

 

   Assim a triangulação da História Oral/História de Vida junto a outras 

ferramentas metodológicas, o tratamento e cruzamento de dados extraídos de 

fontes diversas e independentes vão aumentando o grau de fiabilidade da pesquisa, 

conforme alertado por Tedesco: 

 

 
Existem os que defendem a inevitabilidade dos confrontos com 
arquivos e testemunhos, documentos escritos, comparação crítica 
com outras informações existentes sobre o assunto em questão. 
Para alguns, sem essas possibilidades, o relato oral de memória 
ficará comprometido. Acrescentam-se a isso a leitura do contexto, o 
uso de fontes múltiplas, convergentes, divergentes confrontando-as 
(TEDESCO, 2014, p.156). 

 

 

   Tanto Ricardo quanto Valter Maciel afirmaram, em conversas, que “Juventino 

era ponto fora da curva, nasceu pra isso.” Valter36 é mais um que destaca, como 

todos que conheceram Juventino antes de seu encontro com o bandolim, a notável 

                                                           
36 Informação oral extraída em entrevistas com Valter e Ronaldo. Valter acompanhava o irmão ao 
violão de 7 cordas por dias inteiros repletos de músicas inéditas. Por vezes presenciava o 
“nascimento” de algumas músicas.  
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habilidade de expressão do irmão ao cavaquinho na criação e solos e também como 

um “centrista” de primeira linha com ritmo e ouvido harmônico fora do comum.   

   Este fato também pôde ser aferido em algumas das gravações em fitas 

magnéticas feitas por Jacob em 1957 quando Juventino ainda tocava o cavaquinho. 

 

   Outro acontecimento que atestou a desenvoltura de Juventino ao cavaco  

como intérprete e como compositor, foi sua participação, ainda na década de 1950, 

no programa de Ary Barroso Calouros em Desfile. Juventino conseguiu, com sua 

performance no choro, de sua autoria, Palhetando, um brilhante primeiro lugar na 

finalíssima do programa, no qual Ary Barroso reunira os cavaquinhistas com nota 

máxima. 

 

   Segundo alguns de nossos entrevistados, o compositor era capaz de passar 

dois dias inteiros tocando exclusivamente seu repertório autoral, sem repetir 

músicas, e tinha muito orgulho disso. 

 

   Após a projeção nacional que teve seu nome, levado na contracapa do LP 

Vibrações e também via ondas radiofônicas até a casa de muitos amantes da MPB 

e do Choro pelo país afora, Juventino foi procurado por outros músicos e 

pesquisadores que acabaram por seguir no vácuo da pesquisa de Jacob. Eram 

instrumentistas, amantes do choro e, em grande parte, bandolinistas que saíam de 

suas cidades para visitar o compositor em sua casa em Rio Bonito (RJ). Juventino 

recebia-os contente e generosamente e, em companhia dos admirados visitantes, 

passava horas e horas a tocar suas músicas.  

 

 

5. 2 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGISTRO DAS MÚSICAS 

    

   Destacam-se nesta seção aqueles que, em algum momento de suas vidas, 

se preocuparam em empreender ações que visavam à preservação para as 

próximas gerações da obra do compositor. São pessoas que, no convívio e contato 

direto com Juventino, contribuíram para algum tipo de registro de suas composições 

e se dispuseram a transcrever parte das músicas para a partitura, gravá-las em fitas 
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magnéticas ou ainda em fonogramas oficiais que vieram posteriormente a integrar 

LPs lançados no mercado fonográfico.  

 

 Esse processo de registro foi iniciado por Jacob do Bandolim, considerado 

divisor de águas na forma de tocar o bandolim na linguagem musical brasileira e um 

dos principais pilares da consolidação do choro tradicional. Além de um grande 

artista, Jacob foi também um profundo pesquisador da música brasileira, sempre 

atento e em busca de novos materiais musicais, tendo registrado em fitas 

magnéticas muitos compositores oriundos de diversas regiões do país como Rossini 

Ferreira, Canhoto da Paraíba e Juventino Maciel, por exemplo.  

 

   Desde o primeiro contato, proporcionado pelo amigo comum, o advogado 

Antônio Freitas de Oliveira, quando Juventino Maciel tocou, com seu grupo regional 

REMINICÊNCIAS, algumas músicas de sua então recente safra criativa, a 

admiração de Jacob foi imediata37. 

 

   Juventino, como todo chorista de qualquer tempo, nutria profunda admiração 

por Jacob, afinal, este já era um artista de renome nacional com sólida discografia 

conhecida que podia ser escutada nas ondas das principais estações de rádio da 

época. Boa parte do que Jacob gravava, quase todos os chorões estudavam e se 

esforçavam para tocar nas rodas. 

 

   A partir deste contato direto houve uma intensificação na troca de influências 

entre os dois. Juventino já sofria alguma influência do trabalho de Jacob. Mesmo 

antes de conhecê-lo pessoalmente, já vinha aos poucos desconstruindo um certo 

preconceito, ou implicância que tinha com a sonoridade do bandolim (informação 

verbal)38, o que seria totalmente revertido após estes contatos.  

 

Se o próprio Jacob do Bandolim que, além de tudo, leva o nome do 

instrumento no seu sobrenome artístico, diz-lhe que ele já é bandolinista mesmo 

                                                           
37 Conforme lista de audição, item 6. 
 
38 Informação oral obtida em entrevista com Ricardo Maciel. 
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sabendo que ele nunca havia tocado o bandolim, quem haveria de falar o contrário?  

E, mais uma vez, Jacob estava certo.  

 

          Cristiano Corrêa também merece destaque neste capítulo. Este funcionário do 

Banco do Brasil do município de Rio Bonito tornou-se amigo de Juventino e de sua 

família. Com sólida formação musical, ao mesmo tempo em que fornecia os 

caminhos para os primeiros passos na alfabetização musical de Juventino, Cristiano 

fazia também os primeiros registros em partitura da sua obrautilizando o método 

característico de quem domina a percepção e escrita da linguagem musical. Ia 

escrevendo em tempo real, enquanto presenciava as performances ao vivo do 

amigo mais velho, tendo escrito as primeiras 50 (cinquenta) músicas de Juventino 

em partitura, como pode-se verificar em alguns manuscritos que estão em posse de 

Ricardo Maciel (informação verbal)39. 

 

   Mas, segundo informação de Ricardo Maciel, estas práticas não duraram 

muito, pois Cristiano mudou-se de Rio Bonito para o Rio de Janeiro, interrompendo, 

assim, essa frutífera e cotidiana relação entre amigos de diferentes gerações.  

 

   Welinton Duarte, também amigo de Juventino, embora residisse em Juiz de 

Fora, quando ia para sua casa na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, 

várias vezes parava em Rio Bonito para serestas e rodas musicais, tendo 

participado de boa parte dos registros de áudio captados por gravador de fita K-7 no 

início da década de 198040. O material que Welinton conseguiu salvaguardar serviu 

de fonte para outros pesquisadores posteriores, como as primeiras 40 (quarenta) 

músicas que chegaram até o músico Marcílio Lopes.  

 

 Zé Duarte foi outro bandolinista, amigo e fã incondicional de Juventino. 

Gravou o LP Deslumbramentos, lançado em 1977, cujo título é homônimo de uma 

das cinco músicas de Juventino Maciel que compõem o álbum.  Este  LP41 traz 

                                                           
39 Informação oral obtida em entrevista com Ricardo Maciel em 21 de outubro de 2017. 
 
40 Informação oral fornecida pelo próprio Welinton em entrevista por telefone em 2016, e confirmada 
em lista de audição. 
 
41 Lista de Audição item 7. 
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ainda as músicas Romântico, Brincando no Bandolim, Malandrinho e Labirinto 

todas pesquisadas e aprendidas no convívio pessoal com o compositor. O autor dos 

textos da contracapa deste LP, César Moreno, reservou especial destaque à 

autenticidade das músicas ali apresentadas e à necessidade de renovação no 

Choro sem perder de vista a tradição.  

    

   Posteriormente, na década de 1980, Zé Duarte prestou uma homenagem a 

Juventino, em concerto realizado pelo Clube do Choro no MIS (Museu da Imagem e 

do Som no Rio de Janeiro), com dez músicas do mestre e amigo. O programa do 

concerto consta no anexo 2 deste trabalho e a seguir apresentamos a filipeta de 

divulgação do mesmo (Figura 16). 

 

Figura 16- Filipeta do espetáculo em homenagem no MIS a Juventino Maciel  

 

Fonte: Acervo de Ricardo Maciel 
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   O irmão de Juventino Maciel, Valter Maciel, foi quem mais o acompanhou ao 

violão de 7 cordas em toda sua trajetória musical. Profundo admirador da 

musicalidade de Juventino e, por isso, uma das primeiras pessoas preocupadas 

com o registro da obra do irmão, como também não escrevia música, gravou o que 

pôde nas famosas fitas K7 nos anos 80 e 90, sempre com o seu violão de 7 cordas 

ao acompanhamento42. 

 

   Além dos registros caseiros para a posteridade realizados, Valter também 

participou de algumas das poucas gravações de fonogramas oficiais de músicas do 

irmão enquanto este ainda era vivo. São as faixas Violão Malicioso e Imperial, do 

álbum do músico Ronaldo Bandolim, de título homônimo, lançado em 1993 pelo selo 

Niterói Discos. 

 

 Ronaldo Bandolim, por sua vez, também absorveu muitas influências de 

Juventino, a quem se refere nas entrevistas como um “magnífico compositor”.  

Obteve contato direto com Juventino quando ainda era garoto, mais precisamente 

no ano de 1968, nas rodas de choro acontecidas nos quintais de antigos chorões de 

Niterói. Ronaldo presenciou e observou atentamente muitos ensaios do grupo que, 

naquela época, tocava com Juventino na casa de Zenir, no bairro do Fonseca. 

(Informação Verbal)43 

 

   Em entrevista gentilmente concedida, Ronaldo descreveucom 

detalhesaquelas rodas que, na verdade, eram verdadeiros ensaios intensivos do 

grupo  formado pelo anfitrião Zenir no violão de 6 cordas, Valter Maciel ao violão de 

7 cordas, Maílton (músico e luthier, primo de Juventino) ao cavaquinho e o grande 

amigo Newton Mentirinha ao pandeiro.   

 

                                                           
42 Informação oral obtida em entrevista concedida por Ricardo Maciel e Ronaldo Bandolim em 12 de 
março de 2017, confirmada no item 8 da lista de audição. 

 
43 Informação oral obtida em entrevista concedida por Ricardo Maciel e Ronaldo Bandolim em 12 de 
março de 2017, confirmada no item 8 da lista de audição. 
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Estes encontros inspiraram e estimularam outros instrumentistas que, 

posteriormente, tornaram-se referências do choro como, por exemplo, Carlinhos 7 

cordas, um dos fundadores do Clube do Choro de Brasília e violonista 

acompanhante do mestre Waldir Azevedo em diversas excursões musicais e 

gravações. Carlinhos veio a se tornar, anos mais tarde, figura reverenciada no 

Distrito Federal por seu mérito artístico e cultural, tendo o seu perfil contemplado 

honrosamente no livro A Velha guarda do Choro do Planalto Central.  

 

Segundo Tomé, autora de um dos capítulos do livro, “os domingos eram 

reservados para os ensaios do grupo do bandolinista Juventino Maciel, importante 

compositor de choros e valsas. Esses encontros, na realidade, funcionavam como 

verdadeiras oficinas de aprendizagem, e Carlinhos não perdia nenhum deles.” 

(TOMÉ, 2012, p.69 in RIOS e LION, 2012, p.69).  

 

Tal informação foi ratificada por Ronaldo, que também relembrou, em 

entrevista, estes encontros dominicais, nos quais os participantes chegavam por 

volta das dez horas da manhã e uma amiga da casa preparava fartos tira-gostos e 

harmonizava a mesa tipicamente brasileira. Assim passavam o domingo inteiro, 

tocando, sem parar, um repertório quase que exclusivamente autoral de Juventino 

Maciel.  

 

   Juventino dirigia a roda fazendo intervenções quando necessário, deixando o 

bandolim e pegando o violão ou o cavaquinho, em alguns momentos, quando queria 

rever algum detalhe de contraponto e harmonia, segundo o mesmo entrevistado. O 

resultado final era um forte entrosamento do grupo naquele período.  

 

   Poucos anos depois, Ronaldo começou a faltar algumas aulas na faculdade 

para ir ao município de Rio Bonito onde passava tardes inteiras na casa de 

Juventino, observando os ensaios de seu grupo e aprendendo muito com o amigo 

mais velho.  

 

   Já na década de 1980, Ronaldo, mais maduro, voltou a frequentar Rio Bonito 

com o objetivo de registrar em partitura algumas daquelas músicas que admirava 

havia muitos anos. Chegando lá, soube que um jovem bancário, que havia se 
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tornado amigo da família de Juventino, havia iniciado a tarefa e possuía algumas 

dezenas de músicas em manuscritos.  

 

Este amigo era Cristiano Corrêa que, até onde se pode apurar, foi o primeiro 

a esboçar na pauta a música de Juventino. Ronaldo entrou em contato com 

Cristiano afim de harmonizar as ações e somar forças neste sentido,o que rendeu a 

transcrição de algumas dezenas de músicas que mantém em seu vasto arquivo.  

 

Ronaldo mostrou as aludidas músicas durante as nossas entrevistas após, 

gentilmente, vasculhar os muitos manuscritos antigos em seu caderno. Registrou o 

que pôde em uma época em que não estavam acessíveis os programas de edição 

de partituras atualmente disponíveis para boa parte dos músicos (informação 

verbal)44.  

 

   Em sua trajetória, Ronaldo foi aos poucos se tornando um bandolinista cada 

vez mais ativo no mercado musical vindo a substituir Déo Rian no antigo grupo de 

Jacob (Época de Ouro). No entanto, absorveu, posteriormente, outros trabalhos 

mais contemporâneos a exemplo do Trio Madeira Brasil, o que acabou não 

permitindo uma maior continuidade no processo de transcrição iniciado. Mas suas 

pesquisas e vivências com Juventino logo gerariam desdobramentos e Ronaldo 

chegou a participar de festivais de choro defendendo músicas de Juventino, além do 

já citado LP em que o homenageou. 

 

   Os frutos da pesquisa e da vivência de Ronaldo com Juventino Maciel não 

parariam por aí. Ele iniciou a conexão entre a obra do compositor e as novas 

gerações de músicos e seu filho Thiago, também exímio bandolinista, lançou, junto 

a seu grupo denominado Regional Carioca45, um álbum de inéditas de Juventino 

Maciel com músicas que estavam no baú de pesquisa do pai. 

 

 Pesquisador da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

e professor da Escola Portátil da Casa do Choro no município do Rio de Janeiro, o 

                                                           
44  Informação obtida em entrevista com Ronaldo do Bandolim em 12 de março de 2017. 

 
45 Conforme item 9 da lista de audição. 
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bandolinista Marcílio Lopes possui significativa experiência no campo da transcrição 

e digitalização de partituras. Talvez por essas e outras qualidades, seja Marcílio o 

pesquisador que mais material conseguiu reunir e transcrever da mítica obra de 

Juventino Maciel.  São 138 (cento e trinta e oito) títulos digitalizados. 

 

   Com total e imprescindível apoio de Ricardo Maciel, Marcílio vem há alguns 

anos tendo acesso a horas e horas de registros de áudio, transcrevendo para pauta 

e catalogando todo o material. Além do fornecido por Ricardo Maciel, foram 

acrescidas por outras fontes como manuscritos e registros de áudio feitos por 

Welinton Duarte, citado anteriormente (informação verbal46). 

 

   Como a maior parte dos músicos das gerações mais recentes, o primeiro 

contato de Marcílio com a obra de Juventino foi através do LP Vibrações. Anos mais 

tarde, mais precisamente na década de 1980, Marcílio teve a oportunidade de 

conhecer Juventino nas serestas e rodas dos músicos de Niterói, onde Juventino 

era bem conhecido e atuante.  

 

Segundo o próprio Marcílio, nessa oportunidade, ficou bastante 

impressionado com o talento e desenvoltura do compositor ao bandolim.  Marcílio é 

um dos bandolinistas que, nas últimas décadas, tem mantido acesa a chama da 

música de Juventino, incluindo, sempre que possível, músicas nos repertórios das 

suas apresentações e, em algumas ocasiões, dedicando o programa integralmente 

à obra do mestre a exemplo de um concerto realizado na Casa do Choro, no Rio de 

Janeiro, em 2017.  

 

   O filho caçula e seu fã incondicional Ricardo Maciel é também um exímio 

bandolinista extremamente dedicado à execução e preservação da obra de 

Juventino.  O músico não só aprendeu o instrumento no convívio com o pai como o 

acompanhava em seletas rodas musicais em casas de amigos chorões em Niterói. 

Também com o pai aprendeu a tocar violão e os primeiros passos ao acordeon, dois 

outros instrumentos que Juventino tocava muito bem.  

 

                                                           
46   Informação obtida em entrevistas com Marcílio Lopes, Ricardo Maciel e Ronaldo Bandolim. 
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   Ricardo tem sido participante ativo e central em todo o processo de resgate 

das gravações e manuscritos anteriores da obra e empreendeu várias gravações de 

músicas inéditas, registrando materiais retidos em sua memória e/ou apreendidos 

no convívio direto com Juventino. Ricardo realizou ainda gravações digitais que 

revisitaram músicas, registradas em fitas magnéticas na interpretação do pai.  

 

   De todos os bandolinistas que pesquisaram e tocaram esta obra, talvez 

Ricardo seja o que mais se aproxime das marcantes interpretações de Juventino 

Maciel. Esta aproximação de estilos interpretativos e a paixão pela linguagem 

musical do Choro ocorreriam através do convívio cotidiano, bem como a aptidão 

para música,marca inerente a boa parte dos integrantes da família Maciel47.   

 

   O principal bandolim que Ricardo utiliza até hoje é o mesmo instrumento que 

foi do seu pai: um exemplar clássico da década de1960 fabricado na loja Bandolim 

de Ouro e que se encontra em excelente estado de conservação.   

 

   Ricardo vem catalisando, ao longo destes últimos anos, diversos 

documentos, manuscritos, fotos, clippings de jornais e outros conteúdos referentes 

ao pai, que foram imprescindíveis para aferirmos várias informações resultantes e 

publicadas nesta pesquisa cujas fontes foram gentilmente cedidas por ele. 

 

    

5.3 BREVE ANÁLISE MUSICAL DE CINCO PEÇAS DO COMPOSITOR 

 

 A obra de Juventino Maciel, por suas características e variações estilísticas 

que configuram subgêneros englobados pelo gênero matricial (valsas, choros, 

mazurcas, schottisch em diversos andamentos), pode ser considerada uma grande 

contribuição ao repertório do Choro tradicional.   

 

 Valsas em andamentos variados, músicas seresteiras expressivas, outras 

mais virtuosísticas e “espanholadas”, choros com soluções tecnicamente 

inteligentes e idiomáticas para execução nos instrumentos de cordas dedilhadas 

                                                           
47 Além de Valter que toca violão de sete cordas, outros dois irmãos de Juventino são instrumentistas: 
Dermeval toca violão de seis cordas e Wilson é pandeirista. (ver biografia no anexo A) 
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constituem uma das marcas de suas composições, o que pode ser verificado na 

construção de linhas melódicas de partes inteiras em algumas de suas 

composições. 

 

Juventino utilizava as notas mais agudas de blocos de acordes sequenciais, 

por vezes no contratempo, suscitando possíveis influências de peças de Ernesto 

Nazareth (como Brejeiro e Odeon) ou mesmo influência indireta, por intermédio de 

Jacob, em suas interpretações, arranjos e releituras de peças do pianista ao 

bandolim. Uma das características do compositor a ser destacada, era seu apreço 

especial pelas valsas, haja vista que grande parte de sua obra é dedicada ao 

tradicional estilo ternário. 

 

  Seria impossível tecer uma análise, mesmo que breve, de toda sua obra, pois 

esta é muito vasta e não caberia em uma pesquisa de mestrado de dois anos.No 

entanto, destacaremos aqui algumas observações acerca de cinco de suas 

composições. Cada uma destas cinco peças consiste em um exemplo ilustrativo de 

um ritmo ou estilo diferente dentre os que conformam a tradição musical do Choro.  

 

Para realizar esta análise, utilizou-se como referência os fonogramas 

existentes e também as partituras das músicas como recurso ilustrativo dos 

aspectos formais e estruturais da linguagem musical do compositor. 

 

  As partituras foram transcritas, digitalizadas e cedidas gentilmente pelo 

bandolinista e pesquisador Marcílio Lopes e revisadas por Ricardo Maciel, filho do 

compositor. Os fonogramas são oriundos de fontes diversas e constam, em 

detalhes, na lista de audição da dissertação. 

 

   As músicas analisadas são respectivamente:  

 

1- Cadência (choro) 

2- Pernambucano(maxixe- choro) 

3- Sapequinha (schottisch) 

4- Espanholita (Valsa Ligeira, ou Valsa “Espanholada”)  

5- Santa Cecília (valsa expressiva) 
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A música Cadência é composta por duas partes e sua levada rítmica de 

acompanhamento é caracterizada por um balanço singular próximo ao do Samba48. 

O trecho que compreende a primeira parte da música está em Sol Maior e na 

segunda parte, a partir do compasso 35, ocorre uma modulação para Sol Menor. 

 

Quanto à forma e estrutura da música, pode-se constatar que, tanto a 

primeira parte quanto a segunda, possuem 32 compassos, sendo as duas partes 

interligadas por uma espécie de “ponte” constituída por dois compassos, bem aos 

moldes da forma tradicional do gênero.   

 

A peça apresenta uma coda49 com duração de quatro compassos. Esta é 

uma das poucas músicas de Juventino Maciel que possui um registro prévio de uma 

coda, possivelmente por ser uma das que alcançaram o mercado fonográfico oficial 

e, na época, tenha se tornado algo necessário para finalização do arranjo e do 

fonograma lançado. (ver partitura no anexo 4.1) 

 

A peça intitulada Pernambucano possui um registro realizado originalmente 

em fita magnética cuja execução conta com a interpretação do próprio Juventino 

Maciel acompanhado por seu grupo regional Reminiciências 50 . Na referida 

gravação, os violões de acompanhamento executam figuras rítmicas características 

do secular e popularmente conhecido “Corta Jaca”, denominação muito utilizada até 

hoje para se referir ao “Maxixe”, dança dos primórdios da música popular brasileira. 

Durante a música, ainda na primeira parte, os violões de acompanhamento mudam 

a levada rítmica e passam a executar, na base, uma variação característica do 

choro tradicional. 

 

Do ponto de vista da estrutura e da forma, podemos categorizá-la como um 

autêntico Choro tradicional, composto por três partes de 16 (dezesseis) compassos 

cada, executadas na forma rondó, herdada da música europeia: AABACA. 

 

                                                           
48 Lista de Audição item 10. 

 
49 Termo da linguagem musical que significa parte final. 

 
50 Lista de Audição item 11. 
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O trecho que compõe a primeira e a segunda partes desta música, encontra-

se construído na tonalidade de Ré menor. A partir do compasso 37, no trecho que 

compreende a terceira parte, ocorre uma modulação para Ré Maior, característica 

muito presente nas composições de Juventino Maciel e do repertório do Choro como 

um todo. (ver partitura no anexo D.2) 

 

A schottisch, denominada Sapequinha, consiste em um clássico exemplo da 

influência que a dança homônima de origem europeia exerceu nos primórdios da 

conformação da linguagem musical do Choro. Isso ocorre em contraponto aos dias 

atuais, tendo em vista que é cada vez menos utilizada pelas gerações recentes de 

músicos que praticam o gênero. No entanto, todos os compositores da chamada era 

de ouro do Choro possuem suas shottischs.  

 

   Seguindo os padrões formais do gênero tradicionalmente cristalizado, essa 

composição demonstra a memória que Joventino possuía, bem como sua 

capacidade de absorver os signos que compõem a linguagem musical. Composta 

com 16 compassos em cada parte, a música possui apenas duas partes, e não três, 

como a forma mais purista costuma apresentar. 

 

O trecho que compreende a primeira parte está na tonalidade de Sol Maior, 

transcorrendo nos moldes e padrões tradicionais no que tange às modulações entre 

as partes da peça, ou seja, modulando a partir do compasso 18, no trecho que 

compreende a segunda parte para o tom relativo Mi menor. A partir do compasso 

36, no trecho que compreende a terceira parte, a música sofre modulação para Dó 

Maior. (Partitura no anexo D.3)  

 

A valsa de andamento vivo, estilisticamente espanholada e denominada 

Espanholita, se assemelha em forma e estrutura à famosa valsa do amigo Jacob 

do Bandolim, Santa Morena. Com o característico compasso ternário, a peça possui 

uma introdução estilizada, inspirada na música flamenca, e é composta por duas 

partes principais de 32 compassos cada51. A música está em Lá Menor, sofrendo 

                                                           
51 Lista de Audição itens 11 e 12. 
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uma modulação passageira no trecho que vai do compasso 21 ao 24, para Dó 

Maior, para logo em seguida retornar à Lá menor. (Partitura no anexo D.4).  

 

A música Santa Cecília consiste em uma autêntica valsa do universo 

chorístico, composta por três partes de 32 compassos cada, isto é, três partes de 16 

compassos que se repetem, totalizando 32 compassos por parte. Tanto a segunda, 

quanto a terceira parte da peça são tocadas em andamentos mais movidos que o 

andamento inicial da primeira parte, recurso bastante utilizado nas valsas do 

gênero52. 

 

Os padrões de estrutura e forma de composição do Choro tradicional são 

utilizados também no que tange à inter-relação das modulações que ocorrem entre 

as três partes da peça.  O trecho inicial que compreende a primeira parte da música 

transcorre na tonalidade de Ré menor, enquanto o trecho que compreende a 

segunda parte sofre uma modulação para o tom relativo,ou seja, Fá maior. A partir 

do compasso 70, no trecho que compreende a terceira parte da música, ocorre uma 

modulação para o tom homônimo ao inicial Ré Maior. (Ver partitura no anexo 4.5).  

 

Concluindo estes apontamentos, pode-se observar que, embora o compositor 

não possuísse aportes formais e conhecimentos relativos à teoria musical e 

composição, seu senso de forma e estrutura em relação aos signos da linguagem 

musical predominante no ambiente social e no recorte temporal em que viveu 

permitiram-lhe o desenvolvimento intuitivo de uma criatividade musical marcada por 

práticas tradicionais do Choro.  

 

Essas práticas, bastante populares, vicejavam nas ondas da incipiente era 

radiofônica, em agremiações e associações formais que permeavam o gênero como 

liras e sociedades musicais de Choro53 e também em bailes, serestas e rodas de 

músicos, muito frequentes no território fluminense. 

 

                                                           
52 Disponível em <www.youtube.com/watch?v=g7LNYmrRtSY> : Acesso em 8 de outubro de 2017). 
 
53  Constam nos anexos cópias de artigos e revistas culturais campistas do início do século XX 
divulgando apresentações de artistas, músicos seresteiros, grupos, associações formais e clubes de 
Choro. (Anexo 1.3) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=g7LNYmrRtSY
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

   Considera-se que a interdisciplinaridade, como ferramenta para superação de 

modos estanques, favoreceu o curso desta pesquisa por permitir o trânsito entre 

conhecimentos e autores que versam sobre História, Memória e Identidade, Arte, 

Cultura e Música.  

 

   O cruzamento dos dados obtidos e a triangulação metodológica, por sua vez, 

proporcionaram desdobramentos que levaram a conclusões seguras de algumas 

informações inéditas a respeito da trajetória artística de Juventino Maciel. 

 

A precisão de datas de acontecimentos importantes, logradouros em que 

residiu e instrumentos que aprendeu a tocar ao longo da vida, bem como de traços 

da memória musical de sua cidade natal Campos dos Goytacazes deu-nos a 

impressão de que, se continuássemos a puxar os fios que tecem esta trama 

histórico-cultural, novos dados inéditos e relevantes para o tema surgiriam. 

 

   A cidade de Campos dos Goytacazes, que fornecera ao cenário musical do 

Samba compositores e intérpretes do porte de Wilson Batista, Sebastião Motta, 

Délcio Carvalho e Roberto Ribeiro não deixou, como verificou-se, o campo musical 

do Choro sem suas contribuições. Choros instrumentais de compositores campistas 

foram gravados por alguns pilares da música popular brasileira. 

 

 Além das músicas de Juventino Maciel gravadas por Jacob do Bandolim, 

Ronaldo, Zé Duarte, Reco Bandolim e tantos outros, a música Provocando as 

Cordas do saxofonista Coruja foi gravada por Luiz Gonzaga. Hamilton Costa 

também gravou e compôs em parceria com Waldir Azevedo.  

 

O maxixe intitulado Que Perigo de autoria do advogado Thiers Cardoso foi 

gravado por Pixinguinha e Benedito Lacerda, sendo esta música registrada na pauta 
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e recolhida por Pixinguinha durante convivência com o próprio Thiers Cardoso, 

quando esteve em Campos, no ano de 191754. 

 

Houve muitas manifestações musicais tradicionais desta região fluminense, 

contemplada por muitas serestas e serenatas, batuques de origem africana, ranchos 

e blocos carnavalescos e instituições musicais formais centenárias que, 

historicamente, permearam e catalisaram o universo chorístico, como as muitas liras 

interioranas, sociedades ou agremiações específicas de Choro.  

 

Uma das primeiras emissoras de Rádio a funcionar no país, a PRF-7 

influenciou e forjou ainda outras figuras que viriam a se tornar referências na 

conformação cultural do atual Distrito Federal, como os pioneiros fluminense-

brasilienses Neusa França (Campos), Eli do Cavaco (Campos-Cambuci), Carlinhos 

7 cordas (Itaperuna) e Hamilton Costa (Campos), todos fundadores do afamado 

Clube do Choro de Brasília (LION, 2012). 

 

Esta instituição é hoje uma das principais vitrines nacionais de difusão do 

gênero. Responsável pela projeção de instrumentistas consagrados abriu cada vez 

mais espaço para a formação da nova geração, revelando nomes como Hamilton de 

Holanda que, por sua vez, veio a se tornar também parceiro de Hamilton Costa na 

composição de sugestivo nome, Choro Xar 55 . Esta parceria resultou na 

concretização do intercâmbio entre diferentes gerações de músicos, em torno do 

Choro, no interior da instituição. 

 

É fato notório que a maior parte dos músicos da região aqui citados se viram 

obrigados a migrarem para outras regiões e cidades do país para desenvolver seus 

caminhos artísticos e buscar sobrevivência e estabilidade profissional, em grande 

parte alcançada via ocupação no funcionalismo público, historicamente ligado aos 

músicos do Choro.  

 

                                                           
54 Informação documentada no programa da Rádio Nacional “Pessoal da Velha Guarda” que foi ao ar 
em 10 de março de 1948 e repetida a pedido dos ouvintes no dia 17 de março de 1948. Fonograma 
extraído do acervo de pesquisa de Jacob do Bandolim indicado na lista de audição pelo item 2. 
 
55 Lista de Audição item 20. 
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Por outro lado, é inegável que tantos talentos não tenham sido influenciados 

em alguma medida por estas instituições e manifestações culturais que vicejaram ao 

longo do século passado neste elo regional que possuem em comum, sobretudo em 

Campos dos Goytacazes, maior município do interior fluminense. 

 

Ao chegar ao Rio de Janeiro, berço da linguagem musical chorística, 

Juventino Maciel já havia sedimentado e formado suas bases musicais, 

principalmente pela experiência profissional adquirida em sua cidade natal no Grupo 

Regional da Rádio Cultura de Campos (PRF-7). Após o encontro com Jacob do 

Bandolim, de quem recebeu estímulos para seguir com sua vocação criativa, 

Juventino migrou do cavaquinho para o bandolim e não parou mais de compor, 

mantendo sua criatividade musical ativa até o final da vida em 1993.  

 

   A morte de Jacob é apontada por muitos como a principal hipótese para a 

interrupção de sua entrada no mercado fonográfico. Ocorre que a entrada num 

campo bem delimitado como o Choro e a aceitação como um de seus membros no 

Rio de Janeiro, exigia não só o "apadrinhamento", logo perdido, mas outras e 

diversas exigências. Segundo Thiry-Cherque 

 
 

O direito de entrada no campo é dado pelo reconhecimento dos seus 
valores fundamentais, pelo conhecimento das regras do jogo, isto é, 
da história do campo, e pela posse do capital específico. Os agentes 
aceitam os pressupostos cognitivos e valorativos do campo ao qual 
pertencem. Cada campo tem um sistema de filtragem diferente: um 
agente dominante em um campo pode não o ser em outro. A 
admissão no campo requer: a posse de diferentes formas de capital, 
o cacife (enjeux) na quantidade e qualidade do que conta na disputa 
interna e que constitui a finalidade, o propósito, do jogo específico; e 
as disposições, inclinações e aprendizados, que conformam o 

habitus do campo (THIRY-CHERQUE, 2006, p. 40). 

 
 

   Em meados da década de 1960, Juventino Maciel mudou-se para o município 

de Rio Bonito onde encontrara ocupação como torneiro mecânico na oficina do 

irmão Valter Maciel.  

 

As oportunidades de projeção nas mídias também foram rareando, muito em 

função do próprio declínio do Choro frente às modificações do mercado musical, de 
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suas linguagens e atores, acentuado principalmente pela emergência da Bossa 

Nova, da Tropicália e do rock brasileiro na sua versão Jovem Guarda56 ou ainda da 

música de "protesto" dos festivais da canção dos anos 60-70, sendo que, nestes 

últimos, os poucos choros que se apresentavam não chegavam às etapas finais de 

premiação. 

 

No entanto, a trajetória artística do compositor estudado resultou em um 

significativo acervo para a música popular brasileira que, em grande parte, ainda 

permanece inédito e desconhecido até mesmo entre seus conterrâneos.  

 

Embora nunca tenha deixado de visitar  sua cidade natal, onde até hoje 

moram alguns de seus familiares, o único registro formal de sua importância para a 

memória e patrimônio cultural municipal foi feito pelo musicólogo Vicente Rangel Jr. 

em sua obra Recortes da Memória Musical de Campos (1839- 1965): Subsídios 

Musicais para a construção de uma história da  Cultura Campista (RANGEL, 

1992). 

 

Em 1991, na  SEMANA DA MEMÓRIA MUSICAL, organizada por Rangel e 

outros, apresentou-se acompanhado por seu filho Ricardo " bandolinista exímio aos 

13 anos de idade". (ibid)   

 

De maneira informal, sua obra vem sendo divulgada, estudada e tocada em 

Campos dos Goytacazes por meio da atuação de seu primo e ex-companheiro do 

conjunto Reminiscências Mailton Gonçalves. Professor de violão, cavaquinho e 

bandolim, além de luthier, Mailton sempre utilizou composições de Juventino em 

suas aulas e apresentações nos diversos conjuntos regionais dos quais fez e ainda 

faz parte. De forma indireta este professor influenciou também na escolha do objeto 

deste trabalho, já que a primeira aproximação com a personagem desta pesquisa 

                                                           
56 Vários instrumentistas do gênero, neste período, mantiveram-se no mercado de gravação muito em 
função de sua alardeada versatilidade. Dino 7 cordas cita em entrevista ao MIS sua atuação como 
acompanhante de novos cantores/ compositores da Bossa Nova e, também na gravação dos 
sambas-enredos das agremiações cariocas, identificando a emergência do IÊ IÊIÊ como o período de 
maiores dificuldades de trabalho tendo, inclusive, que aprender a tocar guitarra pra conseguir maiores 
oportunidades. (entrevista <YOUTUBEwww.youtube.com/watch?v=cmwtxht885g> Acesso em 15 de 
dezembro de 2016)  
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deu-se por intermédio de um de seus alunos e companheiro de grupo musical (no 

Conjunto Carinhoso), o bandolinista João Ernesto Aldred Pinto Filho. 

 

Democratizar o acesso a esta obra, em um momento que ocorre um 

movimento crescente de renovação e internacionalização da linguagem musical do 

Choro, num panorama em que cada vez mais vê-se importantes instrumentistas do 

mundo realizando (re)leituras do gênero,leva-nos a imaginar que, muito em breve, a 

música de Juventino Maciel estará sendo tocada e gravada em palcos e estúdios 

mundo afora. 

 

Percebe-se que a linguagem musical que acabou por se estabelecer como 

um gênero da música brasileira, e que vicejou nas ondas da incipiente era 

radiofônica em todo território nacional no início do século XX, também influenciou 

diretamente a obra do compositor Juventino Maciel e ainda exerce, em pleno século 

XXI, influência em músicos no Brasil e no exterior.  

 

A renovação do Choro é muito influenciada pelo que se faz em Brasília, fruto 

da semente plantada no século passado por músicos pioneiros no Distrito Federal, 

entre eles o violonista campista Hamilton Costa e também pela criação de novas 

instituições e iniciativas de difusão do gênero como a Escola Portátil de Música 

(2000), o Instituto Casa do Choro e a criação do Festival Nacional do Choro (que em 

2016 realizou sua sétima edição). 

 

Assim sendo, vem ocorrendo um movimento de fomento cada vez mais 

robusto em torno desta genuína linguagem musical brasileira e uma preocupação 

crescente no que tange ao levantamento de registros, trajetórias, partituras e 

materiais musicais de compositores de gerações passadas e atuais.  

 

Juventino Maciel é um desses compositores do século XX que ainda possui 

um vasto repertório autoral de músicas inéditas que ultrapassa a casa de uma 

centena de peças, em sua maioria guardadas em acervos particulares. Estas 

músicas inéditas ainda esperam por iniciativas que realizem, de forma definitiva, a 

organização, a revisão e a publicação para que haja uma divulgação abrangente e 

as tornem acessíveis aos músicos e pesquisadores do Choro. 
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ANEXOS 

Anexo A- Documentos pessoais e fotos de Juventino Maciel (acervo de Ricardo 

Maciel) 
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Anexo B – Apontamentos biográficos de Juventino Maciel 
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Anexo C:  Artigos ou matérias de jornal relativos ao Choro.  

C.1 Registro de tradições culturais entrelaçadas ao Choro no início século XX 

(disponíveis no acervo da Sala de Leitura da Villa Maria) 
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C.2 Colunae e reportagens de jornal l 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

   

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo D: Partituras das músicas analisadas 

 

D.1 CADÊNCIA 
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D.2 PERNAMBUCANO 
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D. 3 SAPEQUINHA 
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D. 4 ESPANHOLITA 
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D. 5 SANTA CECÍLIA 
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APÊNDICE A. Roteiros de entrevistas 

 

ENTREVISTA 1. TEMÁTICA COM  IVANIL CHAGAS 

Tema: Juventino Maciel, rádio Cultura e cena musical em Campos e no Brasil nos anos 40 e 

50. 

Roteiro e perguntas de partida 

1. Ivanil, desde quando você toca violão, canta ou quando iniciou suas práticas musicais? 
 
2. Onde e com quem aprendeu a tocar? 
 
3. Quais as linguagens musicais, ritmos e gêneros que mais agradam a você? Quais foram 
as primeiras músicas que aprendeu a tocar e como essas músicas chegavam até você? 
Quais eram os principais meios de se ouvir música?  
 
4. Quando você veio morar em Campos? 
 

5.Você ouvia rádio? Que emissoras? 
 
6. Você se lembra do que predominava na programação destas rádios nos anos 40? E nos 
anos 50? O que acontecia na cena instrumental? 
 
7. Quando foi que você ouviu falar de Juventino Maciel pela primeira vez e em que contexto? 
 
8. Quais e como eram as práticas musicais em Campos no final dos anos 40? Que 
instrumentos e repertórios eram comuns? 
 

9. O que mais você se lembra sobre Juventino Maciel? Que instrumentos ele tocava? 
Alguém mais tocava Chorinho em Campos?  Quem?  E o samba? 

 

 

ENTREVISTA 2. INDIVIDUAL SEMIESTRUTURADA COM HEBERSON FREITAS 

Tema: Juventino Maciel; rádio Cultura e cena musical em Campos e no Brasil nos anos 40 e 
50. 
 
Roteiro e perguntas de partida 

 
1. Heberson, como começou a sua história com o universo do rádio? Em que emissora? Em 
que ano? Quais funções você já desempenhou? 
 
2. Consegue lembrar qual era o repertório que predominava nas programações das ondas 
do Brasil e da região nas décadas de 40, 50 e 60, respectivamente? Que gêneros 
musicais? Tocava-se música instrumental ou não era comum? 
 
3. Nas práticas cotidianas de trabalho na programação da rádio, principalmente nos 
programas de auditório, o quanto tinha de improviso e o quanto tinha de planejado? Como 
isso funcionava? 
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4. Qual era a frequência semanal dos programas de auditório? E qual era o repertório mais 
apresentado? Que gêneros? 
 

5. De que tipo de profissionais e artistas era composto o elenco e a equipe técnica da 
rádio? Quantos em média? A rádio tinha locutores e músicos fixos? Conhece alguém ainda 
vivo? 
 
6. Já ouviu falar de Juventino Maciel? Como, quando e em que circunstâncias? Que 
instrumentos ele tocava? 
 
7. Sabe aproximadamente o período em que ele desenvolveu atividades na rádio? Sabe se 
ele se apresentava em outros lugares da cidade além das rádios? Com quem? Que outros 
músicos? 
 

8. Quais e como eram as práticas musicais em Campos no final dos anos 40? Que 
instrumentos e repertórios eram comuns? Em que espaços se podia ouvir música? O violão 
ainda era marginalizado nesta época? Mais algum instrumento era? 
 
9. Você conseguiria, mesmo tendo vivido propriamente esse processo também como 
protagonista, mensurar o quanto as ondas de rádio impactaram aquela época e qual teria 
sido sua importância  para a sociedade e a cultura como um todo? Dá para comparar o 
impacto do rádio naquela época com a era digital nos dias de hoje, ou é exagero? 
 
10. Faziam gravações ou algum tipo de arquivo ou acervo na rádio? 
 
 
 
ENTREVISTA 3. INDIVIDUAL TEMÁTICA SEMIESTRUTURADA COM MAILTON 
GONÇALVES 
 
Tema: Práticas  e experiências musicais do grupo Reminiscências 
 
1. Mailton, o senhor nasceu em que ano? 
 
2. Começou a tocar com que idade? Qual instrumento? E depois? 
 
3. Com que pessoas e em que espaços o senhor aprendeu música? 
 
4. Você se lembra do que predominava na programação das rádios nos anos 40? E nos anos 
50? O que acontecia na cena instrumental? 
 
5. Quais e como eram as práticas musicais em Campos no final dos anos 40? Que 
instrumentos e repertórios eram comuns? 
 
6.  O que mais você se lembra sobre Juventino Maciel? Que instrumentos ele tocava? 
 
7. Alguém mais tocava Chorinho em Campos? Quem? E o samba? 
 
8. Como funcionava a dinâmica de ensaios do grupo Reminiscências? Quem fazia os 
arranjos? Quem definia as harmonias? 
 
9. Como vocês aprendiam e tiravam as músicas? De ouvido, com partitura? Ou das duas 
formas? 
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10. Poderia descrever o episódio em que vocês tocaram para Jacob do Bandolim e ele 
gravou vocês? 
 
11. Poderia descrever mais alguma memória ou experiência de  palco ou gravação com este 
grupo? 
 
12. Quem eram os integrantes deste grupo? 

 
 
ENTREVISTA 4. INDIVIDUAL TEMÁTICA E DE HISTÓRIA DE VIDA COM VALTER MACIEL  
 
1. Valter, com que pessoa(s) você aprendeu a tocar violão? Quando você começou a tocar o 

sete cordas? 
 
2. Com quem você costumava tocar na época em que morou em Campos? Que instrumentos 

havia na sua casa em sua infância? Onde vocês moravam em Campos? 
 

3. Qual foi o primeiro instrumento que Juventino aprendeu? E o segundo? E  o terceiro? Com 
quem vocês aprendiam? Ele sempre teve facilidade para compor? Já compunha alguma 
coisa em Campos? Que repertório ele tocava no acordeon? 

 
4. Juventino chegou a compor para violão? 
 
5. Em que colégio Juventino estudou em Campos? 
 
6. Em que época mais ou menos você se mudou para Rio Bonito? E Juventino? 
 
7. Juventino sempre tocou cavaco com afinação de bandolim, mesmo no início em Campos? 
 
8. Aprendeu por influência de quem?  
 
9.  Quais eram os integrantes do grupo Reminiscências? Como funcionavam os ensaios do 
grupo? Quem fazia os arranjos?  
 
10. Na época do cavaquinho, Juventino se dedicava mais ao centro ou já solava bastante 
também?  
 
11. Vocês gostavam do trabalho de Waldir Azevedo? E Lupércio Miranda?  
 
12. Vocês costumavam tocar músicas de outros compositores além de Juventino? Quais? 
 
13. Quem era João Davi? 
 
14. Você poderia descrever suas lembranças do episódio em que foram tocar na casa de 
Jacob? Você se  lembra de detalhes? 
 
15. Você chegou a conhecer Pixinguinha? Lembra se Pixinguinha já chegou a tocar em 
Campos? 
 
16. Além de você, que outras pessoas contribuíram para o registro ou em partituras ou em 
gravações da obra do seu irmão? 
 
(Mostrar  fotos a Valter e perguntar se ele reconhece alguém). 
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ENTREVISTA 5. INDIVIDUAL TEMÁTICA ABERTA COM MARCÍLIO LOPES 
 

Tema: A linguagem musical de Juventino Maciel 
 
1. Marcílio, quando você começou a estudar música? Qual instrumento e quando descobriu o 

Choro e o bandolim? 
 
2. Descreva com  detalhes o capítulo Juventino Maciel  e sua vida musical: como conheceu 

sua obra, como veio a se interessar em se aprofundar e pesquisar,  como se deu esse 
processo,  o que despertou em você esse interesse em pesquisar a obra? 

 
3. Como você descreveria a linguagem musical de Juventino? Fale sobre suas características 

e estilo.  
 
4. Por que você acha que a obra de Juventino atrai tantos bandolinistas como Jacob, você, 

Ronaldo e outros? 
 
5. As músicas são mais idiomáticas ao bandolim ou não, somente extrapolam para outros 

instrumentos? 
 
6. Que metodologia foi utilizada para realizar as transcrições das partituras? Aural? Quantas 

composições você chegou a conhecer? Quantas transcrições você realizou e em que 
período? As partituras têm a harmonia ou apenas a melodia? 

 
7. Quais eram seus objetivos quando realizou as transcrições das peças? Se um dos objetivos 

era publicar, quantas partituras publicou? Por onde? As partituras estão disponibilizadas ao 
público de alguma forma? Que forma? 

 
8. A que você atribui esses mais recentes movimentos de (re)descoberta e interesse pela obra 

de Juventino, como discos de jovens grupos de Choro, artigos e pesquisas acadêmicas e 
outros? 
 
9. A que você atribui a pouca presença de Juventino ou de sua obra nos trabalhos 
acadêmicos? 
 
10. Fale um pouco sobre seu trabalho como intérprete de Juventino. Quando começou, 
lugares por onde o apresentou, etc.? Como tem sido a recepção do público? 
 
 
 

 


