
 

PÉROLAS PARA JOBIM – DUO VIEIRA 
 

O Duo Vieira é formado pela cantora Rebeca Vieira e pelo violonista sete cordas 

Ricardo Vieira. O Duo integra a nova safra de artistas que se entregam à liberdade 

de criação para trazer um repertório diversificado, fundindo elementos da música 

camerística à linguagem da música popular brasileira. 

 

O projeto Pérolas para Jobim insere o Duo Vieira no circuito da música popular brasileira 

contemporânea, trazendo para o público pérolas singulares em tributo ao maestro Tom Jobim, que 

contribuiu imensuravelmente para a cultura musical brasileira, conquistando o cenário internacional com 

a Bossa Nova. Homenageando ainda os 60 anos do marco inicial da Bossa Nova, comemorados em 2018. 

 

No repertório, encontram-se pérolas do maestro Jobim que na década de 50 prenunciaram o surgimento 

da Bossa Nova, tais como Incerteza (1953) e Foi a Noite (1956), ambas em parceria com Newton 

Mendonça (1927-1960). É nesse âmbito que a originalidade do projeto se insere, tendo em vista a riqueza 

e importância desse repertório para música brasileira; bem como a concepção dos arranjos inéditos para 

Violão de Sete Cordas e Canto e o modo criativo e particular de interpretação do Duo Vieira. 

 

O formato do show Pérolas para Jobim tem um caráter intimista com intervenções a respeito do contexto 

histórico de algumas pérolas do maestro Jobim. Trazemos curiosidades sobre sua vida, parcerias, 

inspirações e situações vivenciadas durante a sua carreira. Além disso, o Duo também dialoga sobre o 

processo de criação dos arranjos e interpretação das canções.  Deste modo, o Duo Vieira aproxima o 

público e o convida a participar ativamente do show, promovendo uma atmosfera  interativa e uma 

viagem subjetiva sobre os caminhos que foram trilhados pela música popular brasileira, cantando e 

contando os primeiros passos e compassos de Tom Jobim que culminaram no surgimento da Bossa Nova. 

 

A cantora Rebeca Vieira é capixaba e integra a nova geração de artistas que interpretam a música 

brasileira com uma linguagem muito própria. É a "Cantora que também Educa". Com ampla formação 

em música, atua nos diferentes níveis da educação musical. Como artista, integra o grupo vocal carioca 

Ordinarius e o Duo Vieira. 

 

O violonista Ricardo Vieira é sergipano e tem explorado as possibilidades do instrumento, fundindo a 

tradição do 7 cordas à modernidade numa linguagem particular. É arranjador e produtor musical e além 

do Duo Vieira, atua em diversos projetos locais e nacionais, como o cantador Xangai. 



ROTEIRO DO SHOW: 
 

1 – IMAGINA      1947  Tom Jobim e Chico Buarque 

2 - INCERTEZA     1953  Tom Jobim e Newton Mendonça 

3 - OUTRA VEZ     1954  Tom Jobim 

4 - SE É POR FALTA DE ADEUS   1955  Tom Jobim e Dolores Duran 

5 - LAMENTO NO MORRO    1956  Tom Jobim e Vinicius de Moraes 

6 - SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ  1956  Tom Jobim e Vinicius de Moraes 

7 - FOI A NOITE     1956  Tom Jobim e Newton Mendonça 

8 - ESTRADA DO SOL    1958  Tom Jobim e Dolores Duran 

9 - EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ   1958  Tom Jobim e Vinicius de Moraes 

10 - CHEGA DE SAUDADE    1958  Tom Jobim e Vinicius de Moraes 

 

Duração do show – 60 minutos   Classificação etária – Livre 
 

Links de Youtube 

INCERTEZA       https://www.youtube.com/watch?v=7DZ73Cn4VNM 

OUTRA VEZ       https://www.youtube.com/watch?v=FmGPcrTLjNw 

ESTRADA DO SOL     https://www.youtube.com/watch?v=-8Ccuu41VWo 

FOI A NOITE      https://www.youtube.com/watch?v=WlJDH1va_V0 

EU NÃO EXISTO SEM VOCÊ    https://www.youtube.com/watch?v=kVh7FWRgPOE 

SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ  https://www.youtube.com/watch?v=R2Ys_GmjEqk 

 

 

“Coisa mais bonita de se ver é um duo novo, jovem, atual, 

se envolver amorosa e criativamente com a obra do Tom 

Jobim. Essa formação de duo, voz e violão, revivendo a 

MPB histórica é muito afetiva pra mim. 

O duo Vieira não tem medo nem da responsabilidade, nem 

do risco e mergulha no universo dessas canções densas, 

ricas em tudo - algumas tantas vezes gravadas - e parecem 

se divertir! Isso é muito bonito! Desejo uma vida longa e 

uma boa história a este duo e uma bela estrada ensolarada 

para este trabalho.” 

                                    Mônica Salmaso – cantora 

 

“...O duo Vieira vem agora refazer este caminho desafiador no sentido de que é um trabalho completo, não falta 

nenhum elemento musical. Tudo está presente com qualidade superior; a voz com as melodias cativantes, 

afinadíssima, entoando com elegância e swingue a poesia das letras. 

O violão, uma pequena orquestra: harmonia, ritmo, introduções, contracantos, tudo para vestir as obras primas de 

JOBIM com acabamento impecável em um repertório incomparável.  Parabéns duo Vieira por essas “Pérolas 

para JOBIM”. Com alegria, repito aqui o final do texto que escrevi para o encarte do meu Afrosambas na época: 

“...um disco essencial, transparente, sem recursos de play-back nem dobras em multicanal. Violão e voz puros. 

Um duo em recital” 

                                        Paulo Bellinati – violonista 

 

Contato para shows e oficinas Flávio Loureiro (21) 99778-0003 e-mail: flaviolpcd@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=7DZ73Cn4VNM
https://www.youtube.com/watch?v=FmGPcrTLjNw
https://www.youtube.com/watch?v=-8Ccuu41VWo
https://www.youtube.com/watch?v=WlJDH1va_V0
https://www.youtube.com/watch?v=kVh7FWRgPOE
https://www.youtube.com/watch?v=R2Ys_GmjEqk
mailto:flaviolpcd@gmail.com


PÉROLAS PARA JOBIM com ORQUESTRA 
 

O Duo Vieira também apresenta o Concerto Pérolas 

para Jobim. Ricardo Vieira assina os arranjos de 16 

composições de Tom Jobim. Os arranjos podem ser 

adaptados para diferentes formações sinfônicas e de 

câmara. A estreia foi com a Orquestra Sinfônica de 

Sergipe sob a regência do Maestro Guilherme Mannis 

(ago/2018). 

                                                                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=rzI5AcedTkU 

 

Ricardo Vieira 

É compositor, violonista, arranjador e produtor musical. É doutorando em Processos 

Criativos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Também é 

Mestre em música pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) na área de Criação e 

Execução Musical e graduado em música pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).      

Tem atuado no território nacional tanto no campo da performance em música brasileira de 

câmara, regionais e em diversos projetos como solo, duos, trios; quanto no âmbito da 

produção e direção musical como arranjador. No universo da Música Popular, tem atuado em 

diversas frentes de trabalho, sempre com o foco em gêneros genuinamente brasileiros, tais 

como o Choro, Baião e o Violão silábico do Sertão Profundo (Elomar). Em 2015 lançou o livro de partituras intitulado    

"Sete Cordas e Flauta" com um repertório autoral original para esta formação. Desde meados de 2014, tem acompanhado o 

cantador Xangai (Eugênio Avelino) em suas turnês nacionais, com quem gravou um CD e uma Webserie em 2017 intitulado 

"Xangai em Cantingueiros". Ainda em 2017 lançou o CD "Chegada" ao lado do Gaitista Júlio Rêgo, e atuou em diversos 

projetos como arranjador e diretor musical - CD "Infinito" (Fred Andrade), CD "Águas de Aruanda", CD "Gustavo Mattos", 

CD "Um Dia" (Fred Andrade e Membrana Instrumental). Em 2018, lançou o CD "Pérolas para Jobim", com o projeto Duo 

Vieira ao lado da cantora Rebeca Vieira, onde apresentam um recorte temporal no universo de Tom Jobim entre 1947 e 1958 

(Pré-Bossa), com arranjos autorais para Canto e Violão de Sete Cordas, bem como para formações sinfônicas. Também 

desenvolve projeto solo como violonista, participando de festivais e projetos de circulação, principalmente no âmbito da 

linguagem do violão brasileiro. No campo acadêmico, atualmente pesquisa estratégias composicionais para Violão e 

Orquestra Mista, que envolvem tradução intersemiótica, intertextualidade e representações mentais. 

 

Rebeca Vieira 

É cantora, regente coral e professora de música. Atualmente é doutoranda em Teoria e 

Prática da Interpretação (UNIRIO), possui Mestrado em Educação Musical (UNIRIO), 

Especialização em Psicopedagogia (Faculdade Saberes) e Licenciatura Plena em Música 

(UFES). Na área do ensino, tem experiência na educação básica, universitária e não escolar. 

Desde 2013 é professora de educação musical na instituição federal Colégio Pedro II (RJ). 

Como regente, conduziu corais diversos como o Coral da Secretaria de Estado da Educação 

do Espírito Santo e atuou como coordenadora do projeto “Bandas e Corais” da Faculdade de 

Música do Espírito Santo (FAMES). Como cantora, é formada pela técnica do Belting 

Contemporâneo, pelo Maestro Marconi Araújo. Cantora profissional há mais de 12 anos, recebeu o prêmio de Melhor 

Intérprete do 7º Festival Nacional de Música em Colatina/ES (2007), participou de diversas gravações como interprete, como 

por exemplo, o CD Simplesmente Tom (2009). 

Integra, desde 2016, o grupo vocal Ordinarius, com turnês pelo Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. Ainda com 

este grupo, lançou em 2017 o CD Notável, em homenagem à cantora Carmem Miranda. Atualmente, integra o Duo Vieira, ao 

lado do violonista sete cordas Ricardo Vieira, onde interpretam obras do cancioneiro popular apresentando arranjos e 

interpretações forjados e inspirados na música brasileira de câmara. 

Em 2018, lançou o primeiro disco do Duo Vieira, o Pérolas  para Jobim, com um resgate do cancioneiro jobiniano composto 

entre 1947 e 1958, em homenagem aos 60 anos da Bossa Nova. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzI5AcedTkU


 

CLIPPING – DUO VIEIRA – PÉROLAS PARA JOBIM 

Entre maio e dezembro de 2018, o Duo Vieira realizou 18 shows em cinco estados : Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, Bahia, Recife, Sergipe e Brasília. 



CLIPPING - DUO VIEIRA – PÉROLAS PARA JOBIM 

Antonio Carlos Jobim tem cancioneiro juvenil revivido 
com inquietação em disco do Duo Vieira 

Por Mauro Ferreira, G1 30/12/2018 

 

Título menos conhecido da parceria de Antonio Carlos Jobim (1927 – 1994) com Chico Buarque,                                

a valsa Imagina (1983) é a primeira das 10 músicas na disposição do álbum Pérolas para Jobim, do Duo Vieira.        

É também a única música que parece escapar do recorte do repertório deste primeiro álbum do Duo Vieira. Mas 

não foge, a rigor. 

 

Afinal, Imagina foi composta em 1947 com o título de Valsa sentimental, embora somente tenha sido lançada 

em disco após 36 anos, com a letra posterior de Chico, na trilha do filme Para viver um grande amor (1983). 

 

Formado em novembro de 2017 pela cantora fluminense Rebeca Vieira com o violonista sergipano Ricardo Vieira, 

o duo quis gravar somente músicas compostas por Jobim antes da explosão da Bossa Nova em agosto de 1958. 

 

No disco, lançado neste mês de dezembro de 2018, o Duo Vieira recicla dez músicas lançadas entre 1947 e 1958, 

ano da apresentação formal do som que veio a ser rotulado de Bossa Nova. 

 

Uma música em especial – o samba Incerteza (Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça, 1953) – permanece 

sendo um dos títulos mais obscuros do cancioneiro de Jobim, embora a composição tenha sido reapresentada por 

Fátima Guedes há 12 anos em álbum, Outros tons (2006), cujo repertório foi selecionado com conceito similar ao 

recorte do disco do Duo Vieira. 

 

Há sintonia entre o canto afinado de Rebeca e o toque das sete cordas do violão de Ricardo em gravações como a 

do samba Foi a noite (Antonio Carlos Jobim e Newton Mendonça, 1956).  

 

Contudo, há também certa inquietação na abordagem do Duo Vieira, perceptível sobretudo nas divisões e 

interpretações ágeis de músicas como Estrada do sol (Antonio Carlos Jobim e Dolores Duran, 1958) – percorrida 

com agitação que contradiz o sentimento de paz interior impresso na letra – e Se é por falta de Deus (Antonio 

Carlos Jobim e Dolores Duran, 1955). 

 

Os scats, o suingue e as divisões de Rebeca em Eu não existo sem você (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de 

Moraes, 1958) e até no samba matricial Chega de saudade (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1958) 

sinalizam que o Duo Vieira buscou imprimir toque de novidade na bossa do cancioneiro juvenil de Tom abordado 

no álbum Pérolas para Jobim. (Cotação: * * * 1/2) 

 

 

Site Oficial www.duovieira.com 

Fanpage Facebook www.facebook.com/duovieira   

Instagram www.instagram.com/duovieira 

Canal Youtube www.youtube.com/duovieira 

 

 

http://www.duovieira.com/
http://www.facebook.com/duovieira
http://www.instagram.com/duovieira
http://www.youtube.com/duovieira


INFORMAÇÕES TÉCNICAS - DUO VIEIRA – PÉROLAS PARA JOBIM 

 

BACKLINE 

• Voz – MIC NEUMANN KMS 105 ou outro MIC de qualidade similar ou superior – 48 V 

• Violão – 01 DPA4099G (próprio) e 01 NEUMANN KM 184 – 48 V 

• 2 Caixas Monitores de palco para uso como side fill 400w ou similar. 

• 1 PA Stereo compatível com o local e público. 

• 2 cabos de qualidade superior tipo XLR de 10 metros cada. 

• 1 FOH Control - Mixer DIGITAL com pelo menos 6 Canais e 4 vias auxiliares. 

Por favor, não aceitamos mesas analógicas. 

 

• 2 cadeiras com acento reto sem braço e resistente (de madeira ou ferro - não pode ser de plástico) 

Não poderá ser usado banco de piano. 

 

ILUMINAÇÃO - SHOW ACÚSTICO ou SONORIZADO 

O sistema de iluminação deverá ser compatível com apresentação musical de 2 músicos. 

 

ROOM LIST 1 SGL e 1 DPL em HOTEL 3 ESTRELAS OU ACIMA / NÃO FUMANTES / CAFÉ INCLUSO 

 

AÉREOS 3 passagens - SDU (RJ) X LOCAL X SDU (RJ) com solicitação de 01 bagagem de 23Kg 

 

TRANSFERS 

VAN ou carro com Ar Condicionado disponível para equipe artística durante o período de estadia e apresentação 

Incluindo os transfers de Aeroporto x Hotel/Hotel x Show x Hotel / Hotel x Aeroporto 

 

CAMARIM 
1 CAMARIM –01 para ARTISTAS e produtor 

Camarins com espelho, ar condicionado e banheiro 

Sucos, mates e refrigerantes diets e normais, sanduíches, frios, frutas, café e chás 

 

Qualquer informação ou dúvida 
Flavio Loureiro (21) 99778 0003 ou flaviolpcd@gmail.com 

 

mailto:flaviolpcd@gmail.com

