
Rodrigo Fontoura

Rodrigo Fontoura é nascido e criado em Porto Alegre e, desde muito cedo, um

apaixonado pela mais popular música brasileira: o samba. Músico, cantor, compositor e

produtor,  acompanhou artistas de expressão e renome nacional  e internacional,  como

Monarco, Guaracy da Portela e Tantinho da Mangueira, em apresentações gratuitas na

capital  gaúcha.  É  membro  do  Instituto  Brasilidades,  movimento  cultural  que  visa  a

democratização e afirmação da Cultura Popular  Brasileira  no Rio Grande do Sul.  Foi

finalista do Prêmio ExpoSamba de São Paulo e vencedor do Prêmio de Melhor Harmonia

Musical com a agremiação Imperadores do Samba.

Sua arte e composições têm como referência Paulinho da Viola, Clara Nunes,

Cartola e outros nomes do samba tradicional.  Possui  trabalhos musicais desde os 18

anos e começou a dedicar-se exclusivamente à musica aos 28, quando percebeu que a

vida estava passando e ele não estava fazendo o que realmente amava. Produtor musical

por  formação,  produziu  artistas  como  Vanessa  Netz  e  Trio/4  e  idealizou  o  projeto

Batucada S.A. que, por meio de palestras, aborda conceitos empresariais através dos

instrumentos musicais de uma bateria de escola de samba. Seu comprometimento com

projetos sociais e culturais tem o intuito de fomentar o samba gaúcho e apresentar ao

mundo, ou à parte dele que puder alcançar, o trabalho artístico popular de POA.

Investindo em educação musical, desenvolveu dois livros digitais direcionados à

prática do Violão de 7 cordas. Os songbooks foram lançados, respectivamente, em 2018

e  2020  pela  sua  produtora,  a  Ideias  Musicadas.  Ainda  em 2018,  foi  convidado  pela

Estúdio  51  para  trabalhar  no  primeiro  CD  de  Nego  Izolino,  sambista  e  compositor

tradicional do RS, onde teve a oportunidade de atuar ao lado de Kiko Freitas, Luciano

Leães e outros grandes nomes da música popular gaúcha. Neste trabalhou, assina a

captação, edição, mixagem e, ainda, como co-arranjador em algumas faixas.

Em sua mais recente produção, Rodrigo revisita seu repertório autoral e lança As

Canções  do  Meu  Quintal,  um  EP  com  canções  compostas  e  gravadas  durante  a

pandemia no estúdio a céu aberto também conhecido como quintal da sua casa. Projeto

premiado pelo FAC da Secretaria de Cultura do Estado do RS e da Universidade Feevale,

o EP está disponível nas plataformas musicais de streaming e no Youtube.


