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Resumo

O objetivo deste trabalho é compreender a disseminação do choro a partir de seus novos

contextos  de  produção  que  imbricam na  criação  de  mercado,  formação  de  plateia  e

construção da identidade do músico. Trata-se de investigar as formas de apropriação do

gênero  por  novos  chorões  e  refletir  sobre  sua  inserção  em  novos  contextos.  Para

compreender o processo de disseminação e expansão dos ambientes de choro faz-se

importante mapear as experiências dos músicos e dos espaços em que circulam. Essas

relações serão analisadas à luz dos esforços feitos por músicos cariocas, sobretudo os

vinculados à Escola Portátil de Música, criada em 2000, e à Casa do Choro, inaugurada

em  2015.  A  estratégia  desenvolvida  pelos  músicos  ligados  a  essas  instituições

proporcionou parcerias com músicos de Recife, Brasília, Minas Gerais, mas também de

países como Japão, Holanda e França. Este trabalho propõe reflexões sobre a criação de

ambientes de choro, com foco nas iniciativas dos grupos que se reúnem para tocá-lo. As

reuniões de choro podem acontecer em instituições formais, como clubes ou escolas, ou

de forma menos organizada, onde a única motivação é a vontade tocar. Essa empreitada,

impulsionada pelo desejo de criar ambientes de choro, une paulistas, mineiros, cariocas e
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pernambucanos  a  holandeses,  franceses,  japoneses  e  portugueses.   Analisar  a

propagação do choro a partir dos sujeitos que o elaboram, do universo relacional em que

se insere e das estruturas interpretativas que se formam em cada contexto é essencial

para compreender a difusão do gênero musical e sua veiculação como bem global.

Palavras-chave: Internacionalização, Choro, Música, Sociabilidade, Comportamento.

Em minha dissertação de mestrado1 intitulada O choro que se aprende no colégio:

a  formação  de  chorões  na  Escola  Portátil  de  Música  do  Rio  de  Janeiro, analisei  as

particularidades da formação do chorão e do choro produzido na escola2.  A pesquisa

revelou singularidades em relação ao choro3 elaborado no universo da EPM e demonstrou

que este se constitui em meio a regras relativas à maneira de tocar, à escolha do que

ouvir  e  às  formas  de  se  comportar.  Essas  regras  são  formuladas  coletivamente  no

ambiente  de  formação musical  da  escola  e  é  a  elas  que  se  atribui  a  construção da

identidade do sujeito como músico de choro. 

A experiência vivida durante a pesquisa para o mestrado evidenciou um trânsito de

músicos de diversos lugares do Brasil e do mundo no ambiente da escola. A EPM foi

fundada por grandes expoentes do choro, entre eles Maurício Carrilho, Celsinho Silva e

Luciana Rabello.  Seu corpo docente também conta com músicos de grande prestígio

nacional e internacional como Jorginho do Pandeiro e Álvaro Carrilho. Essa expertise atrai

músicos de todas as partes do mundo. A EPM é o ponto de convergência (Frydberg,

2011)  para  a  troca  de  experiências  relativas  ao  choro.  A imersão  na  vida  da  escola

permite  vivenciar  tradições e criar  identidades que fortalecem os ambientes de choro

dentro e fora do Brasil. 

Ao longo da pesquisa desenvolvida para o mestrado passei a me questionar sobre

a formação do músico de choro em outros contextos. Na EPM essa formação obedecia a

1  Defendida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPCIS/UERJ) em 2009.
2  A Escola Portátil de Música (EPM) é um programa de educação musical, criado em 2000, voltado para

a capacitação e a profissionalização de músicos através da linguagem do choro. Localizada no bairro da
Urca,  no Rio de Janeiro,  oferece cursos de instrumentos como violão,  cavaquinho, flauta,  clarinete,
saxofone, trompete, bandolim, acordeom, piano, canto, pandeiro, percussão e bateria, além de possuir
cursos teóricos sobre teoria e percepção musical, harmonia, composição e história do choro. 

3  O choro nasceu por volta de 1870, como uma forma de executar os ritmos que eram ouvidos nos
salões do Império. As reuniões aconteciam em sua maioria nos subúrbios e na região central da cidade
do Rio de Janeiro, nas imediações da Cidade Nova. Os primeiros grupos de choro eram formados em
sua maioria por funcionários da Alfândega, dos Correios e Telégrafos e da Estrada de Ferro Central do
Brasil. A composição de instrumentos desses grupos era formada em torno do trio: flauta, cavaquinho e
violão, pois os “verdadeiros choros”, como nos informa Alexandre Gonçalves Pinto, eram compostos por
esses instrumentos, acrescidos por vezes do oficleide e do trombone. O choro foi, portanto, o recurso de
que se utilizou o músico popular para executar a música importada consumida na cidade do Rio de
Janeiro a partir do século XIX. Cf. PINTO, Alexandre Gonçalves. O choro:  reminiscências dos chorões
antigos; CAZES, Henrique. Choro do Quintal ao Municipal e DINIZ André, Almanaque do Choro.



regras que se formulavam no ambiente da escola e que eram negociadas no interior do

campo.  A  convivência  entre  alunos  e  professores  é  peça  fundamental  para  a

compreensão do choro e dos músicos que ali  se  formam. Na escola,  os  chorões se

identificam  a  um  classicismo  musical  muito  importante  e  para  compreendê-lo  é

fundamental pensar o choro como resultado de uma história, ligado à uma tradição e à

uma forma específica de pertencimento. Durante a pesquisa era comum ouvir professore

e alunos mencionarem, com certo orgulho, que pertenciam à escola4 de um determinado

músico. Respeitar o choro feito pelos mestres dos mestres valoriza o choro produzido no

ambiente da escola.

A história  do choro faz parte  da Escola Portátil  de Música.  À época em que a

pesquisa foi  realizada,  a  EPM oferecia  aulas de Leitura Rítmica e Harmonia para  os

alunos iniciantes e Improvisação e Linguagem do Choro, Contraponto e Linguagem do

Choro,  Arranjo  e  Composição  para  alunos  que  tivessem domínio  de  leitura  e  escrita

musical,  entre  outros  pré-requisitos.  Os  alunos  também  podiam  fazer  o  curso  de

Apreciação  Musical  onde  os  professores  se  utilizavam de  suportes  audiovisuais  para

apresentar  audições  sobre  a  história  do  gênero.  Nesses  encontros,  os  alunos  eram

convidados  a  ouvir  composições  de  grandes  expoentes  do  choro.  Os  professorem

orientavam, explicavam e tiravam dúvidas sobre gravações, gravadoras, compositores e

as  nuances  de  cada  instrumento  por  faixa  gravada.  Ali  eram  vivenciados  momentos

ímpares  na  formação  do  aluno,  que  podia  ouvir  e  ter  contato  com  um  universo  de

composições  que,  muitas  vezes,  nem  estavam  disponíveis  no  mercado.  O  curso  de

Apreciação Musical estreitava o contato entre aluno e professor, a partir das audições

orientadas. Essas audições permitiam ao aluno acessar histórias e curiosidades sobre as

gravações e oportunizavam o contato com um tipo de repertório. Os alunos adquiriam

ferramentas  para  compreender  os  componentes  formais  que  constituem  o  choro  e

passavam a conhecer  histórias que estavam guardadas na memória dos professores.

Essas narrativas muitas vezes não foram registradas pela história “oficial” do choro, não

estão contadas nos livros. Elas são resultado da convivência. São registros de memória,

de um conjunto de casos que, não menos importantes, dão liga à tradição e possibilitam

que alunos  que  nunca  conviveram com músicos  como Meira5 ou  Dino  Sete  Cordas6

4  O uso da palavra escola faz referência à uma linhagem do choro, uma forma de tocar inaugurada por 
uma grande referência musical.

5  James Tomás Florence, conhecido como Meira, foi violonista, compositor e professor. Aprendeu a tocar 
violão com seu irmão e integrou com Luperce Miranda o conjunto Vozes do Sertão. Em 1928, Meira foi 
para o Rio de Janeiro. Integrou o Regional de Benedito Lacerda, onde conheceu Dino Sete Cordas. Os 
dois tiveram uma parecia sólida. Foram mais de 40 anos dedicados ao choro e ao samba.

6  Horondino José da Silva, mais conhecido como Dino Sete Cordas, consolidou a técnica e a linguagem 
do violão de sete cordas nos regionais de choro. As variações rítmicas feitas por Dino, mais conhecidas 
como baixarias, são uma espécie de contraponto melódico nas cordas mais graves do violão.



possam acessar suas histórias através das lembranças dos professores. A experiência de

pessoalizar o aprendizado aproxima aluno das histórias vivenciadas e confere um peso

muito grande a forma com que a tradição do choro é experimentada na Escola Portátil,

influenciando fortemente as relações estabelecidas naquele espaço.

A experiência  vivida  na EPM permitiu  descortinar  um universo de produção de

choro amplo e plural. Essa descoberta despertou o interesse por conhecer a formação do

músico em outros contextos, com foco nos encontros que realizam e no produto final de

seu  trabalho,  sua  obra,  sua  música.  Será  que  os  grupos  formados  em  contextos

diferentes continuam presos a obediência às regras? Quais são os novos espaços do

choro? O que está se mantendo e o que está se modificando? O que continua ligado à

tradição e o que está se inovando? A que tradições esse choro feito no exterior evoca?

Que configurações musicais são geradas a partir das trocas com outros estilos musicais?

O que dizer da formação dos grupos de choro em Londres, em Paris ou na Holanda?

Quais são as mudanças observadas no aprendizado do choro, na formação do chorão e

no produto final de sua arte quando o ambiente da produção musical se modifica? Essas

questões apontam para reflexões sobre o choro, sobre os novos contextos de produção

musical e sobre as relações que o músico estabelece com sua arte. 

José  Ramos Tinhorão  publicou  matéria  no  Caderno  B,  do  Jornal  do  Brasil de

novembro de 19817, em que tecia críticas à opção dos músicos Cesar Camargo e Mariano

e Hélio Delmiro pela gravação de um LP dedicado ao jazz. Em sua crítica o jornalista faz

alusão a uma história de músicos norte-americanos que, interessados pelo choro, tinham

a intenção de formar um grupo dedicado ao gênero musical.  Tinhorão relata a tarefa

árdua  que  os  músicos  americanos  teriam,  pois  seria  necessário  ouvir  em  exaustão

compositores  brasileiros  expoentes  do  choro.  Segundo  ele,  os  músicos  enfrentariam

empecilhos  por  não  ter  acesso  ao  conjunto  de  condições  históricas,  culturais  e

psicológicas que direcionam a escolha de um brasileiro pelo aprendizado do choro. A

dificuldade  de  se  distanciar  das  raízes  locais  marcaria  a  produção  musical  e  seria

percebida  na  interpretação  de  choro  do  grupo  norte-americano.  Assim  sendo,  essa

experiência não passaria de mera formalidade,  porque o choro envolve processos de

linguagem que nada tem em comum com a tradição musical norte-americana.

Bernardo Conde, em sua tese sobre a difusão da capoeira na Europa, observa que

os  processos  de  mundialização  dos  fenômenos  culturais  esbarram nas  limitações  da

“tradução cultural” e provocam a mudança do modelo a ser apropriado. Em sua pesquisa,

nota variações em torno da capoeira feita na Europa,  mas sinaliza que sua essência

7  Matéria intitulada O “Jazz” de dois brasileiros faz pensar como seria se os americanos tocassem choro.
In: TINHORÃO, José Ramos. Música Popular: o ensaio é no jornal. Rio de Janeiro: MIS Editorial, 2001. 



parece não se modificar.

“Assim sendo, para entender o fenômeno da capoeira na Europa, deve-se levar em conta

que  estão sendo  acionados,  ora  de  maneira  exclusiva,  ora  simultaneamente,  diversos

planos  culturais  -  nacionais,  regionais,  dos  grupos  sociais,  dos  sub-grupos  culturais,

familiares,  pessoais,  etc.  Se modifica  o produto -  a  capoeira -  e  se  modifica  o  sujeito

igualmente. O resultado final é sempre derivado de complexos processos de negociação.”

(Conde, 2010)

A crítica feita por Tinhorão e os resultados da pesquisa de Conde sobre a difusão

da  capoeira  na  Europa  aguçaram minha  curiosidade  sobre  as  experiências  musicais

relativas ao choro em contextos diferentes aos do Rio de Janeiro, sobretudo sobre no que

se refere às experiências vivenciadas no exterior. O choro pode ser encontrado em alguns

estados brasileiros e também em outros países com o formato de reuniões esporádicas

feitas por músicos interessados pelo gênero ou organizados e com agenda própria nos

clubes espalhados pelo mundo. Os grupos são formados por músicos que participaram de

movimentos migratórios ou por aqueles que pertencem àquela cidade, estado ou país. O

choro que se realiza na cidade de Brasília, por exemplo, reúne músicos que tiveram essas

duas trajetórias. A primeira geração de chorões se estabeleceu na cidade no contexto de

criação  da  capital,  na  década  de  1960.  A partir  da  experiência  dos  músicos  recém-

chegados, formaram-se grupos de músicos locais dedicados ao gênero, marcando um

segundo contexto de produção de choro em Brasília, formado por músicos locais em um

momento posterior à construção da capital. A trajetória do músico Hamilton de Holanda é

resultado dessa experiência. Nasceu no Rio de Janeiro e se mudou com sua família para

Brasília na década de 1970. Hamilton pertence a uma geração de músicos que se formou

em Brasília e tem um papel muito importante para o desenvolvimento do choro na cidade.

Sobre esse contexto Hamilton comenta em entrevista: 

“O choro está inserido nesse contexto de Brasília. Ela herdou do Rio de Janeiro a

coisa de ser capital. Herdou o choro do Rio. Também herdou o cosmopolitismo do

Rio e de São Paulo. Então, Brasília é uma mistura disso tudo. A diferença é que

estamos fazendo a história agora. Brasília não tem uma história. Tem 42 anos de

idade. E com o choro é a mesma coisa. Ele tem uma cara, tem uma herança forte

do Rio, por ser berço, e acho que atualmente está desenvolvendo uma linguagem

específica  e  que  parte  desse  chorinho  universal.  Brasília  tem  essa  onda  de

abraçar outros estilos. (...) Eu acho que todos os estados têm que respeitar o Rio,



porque  foi  lá  onde o  choro  nasceu.  E  Brasília  faz  isso.  E tem mais:  Brasília

herdou  tudo  do  Rio.  Isso  é  muito  forte.  Capital  administrativa  de  um  país.”

(Hamilton de Holanda).8

O Clube do Choro de Brasília foi criado em 1977, a partir da reunião de músicos

que migraram para região da nova capital do país. Lá se juntaram: o citarista9 Avena de

Castro, o flautista Bide, o percussionista Pernambuco do Pandeiro,  o saxofonista Nilo

Costa, o trombonista Tio João, o violonista Hamilton Costa, a pianista Neuza França, a

flautista  Odete  Ernest  Dias,  o  percussionista  Valci  e  o  cavaquinhista  Francisco  Assis

Carvalho. E assim foi criado o Clube do Choro mais antigo do país. O cenário do choro

em Brasília,  fruto  do  movimento  migratório  originado pela  construção da capital  e  do

surgimento de músicos locais, é interessante para refletir sobre a produção de choro e a

formação do chorão em novos contextos. Brasília é o ponto de partida para compreender

a  disseminação  do  choro,  com  foco  nas  experiências  e  relatos  dos  músicos  que

vivenciaram esses movimentos  migratórios,  bem como dos músicos regionais  que se

formaram nesses novos espaços. 

As formas de disseminação e apropriação por novos chorões no Rio, Brasília, São

Paulo, Portugal, Holanda, França e até mesmo no Japão mantém o choro vivo, viajando o

mundo e aprendendo diferentes sotaques. A constatação da existência de grupos e/ou

clubes de choro em Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Brasília, Japão, Israel, Portugal,

França, Estados Unidos, começou a ganhar forma na dissertação e a partir dela pretendo

direcionar esse trabalho. Fiz contato com alguns desses grupos à época da pesquisa para

o mestrado: o Clube do Choro de Miami, representado pelo flautista Danuzio Lima; o Club

de Choro de Paris, representado por sua presidente Maria Inês Guimarães; o choro no

Japão,  representado  pela  Flautista  Naomi  Kumamoto;  o  grupo  CHOROLE  de  Israel,

representado  pelo  cavaquinista  Daniel  Ring  e  o  Clube  do  Choro  de  Belo  Horizonte

(CCBH), representado por seu diretor de comunicação Hamilton Gangana. 

Para a compreensão do processo de disseminação e expansão dos ambientes de

choro faz-se importante mapear as experiências musicais dentro e fora do Brasil, com

foco na formação do chorão e na música produzida no universo em que estão inseridos.

Sobre a expansão do choro a cavaquinista Luciana Rabello comenta:

“O  choro  começou  no  Rio,  mas  se  espalhou  e  encontramos  chorões  até  no

8  Entrevista  concedida  por  Hamilton  de  Holanda  ao  sítio  Gafieiras.  Disponível  em:
<www.gafieiras.com.br>. [Consultado em outubro de 2015].  

9  A cítara é um instrumento musical que possui cordas esticadas sobre uma caixa de ressonância. Para
maiores  informações  ver:  Museu  Virtual  de  Instrumentos  Musicais  –  MVIM.  Disponível  em:
<http://mvim.ibict.br/> . Consultado em outubro de 2015]. 

http://mvim.ibict.br/
http://www.gafieiras.com.br/


Amapá,  como  Oscar  Santos.  (...)  Tem chorão  em  Goiás  (Armando  Esteves),

Belém  (José  Agostinho  Fonseca)  e  em  todo  lugar,  porque  músico  é  como

passarinho, vai fecundando os lugares por onde passa.” (Luciana Rabello).10 

Esse  trânsito  do  choro  deve  ser  pensado,  sobretudo  a  partir  das  experiências

vivenciadas por músicos brasileiros no exterior. O pandeirista Celsinho Silva viaja para o

Japão, pelo menos uma vez por ano, para dar aulas e workshops. 

“Em 2000, fui como empresário, acompanhando meu pai no lançamento de um

disco. Depois, continuei indo sempre e, desde 2002, dou aulas lá. (...) No Japão,

eles também estão compondo choro. É muito interessante porque, para entender

a linguagem do gênero, a composição, é difícil. É uma coisa muito diferente do

samba. Eu tenho um respeito enorme pelo que eles fazem com a nossa música,

mesmo vivendo em outra cultura e falando uma língua completamente diferente.”

(Celsinho Silva) 11 

O Club de Choro de Paris possui programação extensa e já contou com a presença de

diversos músicos brasileiros em suas atividades. É importante registrar que esse clube foi

fundamental  para  formação  de  músicos  interessados  pelo  choro  na  Europa.  Seus

workshops possibilitaram o contato de músicos de diversas nacionalidades com o choro.

O violinista francês Félicien Houet, integrante do Clube do Choro de Wellington, na Nova

Zelândia, descobriu o choro com o violonista Maurício Carrilho em uma oficina da Escola

Portátil de Música, organizada pelo Clube do Choro de Paris. O também violonista Thierry

Moncheny descobriu  o  choro  durante  um workshop de violão  na França  com Turibio

Santos.

“Hoje em Paris existem uma quinzena de grupos de choro dos quais diversos

músicos foram formados a partir do trabalho de promoção e divulgação do clube,

com  aulas,  encontros,  rodas,  festivais;  e  existem  claro,  outros  grupos  aqui

formados por artistas brasileiros ou franceses que divulgam o choro pelo mundo:

Choroparigo, Brazz, Que isso?, Pingo de Choro, Choro da Jaminha, Bécots da

Lappa, Braséine, Travessias, Duo in Uno, Ilustrando o Choro, Guimarães Choro

Quartet, Boca de Choro, Terça-feira Trio, Choro daqui, Choro de Gafieira...” (Maria

Inês Guimarães.)12

10  A gênese do choro. Matéria publicada em O Correio Braziliense, 27/01/2007.
11  Quase um cidadão japonês. Matéria publicada no Jornal O Globo, 03 de janeiro de 2014.
12  Você conhece o Club Du Choro de Paris? Sabia que a sua presidente é uma brasileira de Minas

Gerais?  Leia  a  entrevista  que  a  Revista  do  Choro  fez  com  a  pianista  brasileira  Inês  Guimarães.



A disseminação  do  choro  será  analisada  a  partir  das  experiências  e  relatos  dos

músicos que vivenciam as atividades em torno do gênero musical, sobretudo em países

da Europa. O objetivo principal é compreender a motivação para que os encontros de

choro  aconteçam,  a  mobilização  dos  músicos  em busca  de  espaços  para  tocar  e  a

formação de público interessado. Trata-se de elaborar uma etnografia das rodas de choro

e compreender sua disseminação em novos contextos de produção.

Bernardo Conde em seu trabalho sobre a disseminação da capoeira na Europa faz

perguntas muito parecidas com as que faço em relação à internacionalização do choro. 

“O  que  está  acontecendo  com  a  capoeira  na  Europa?”  “Que  espaços  são

oferecidos (ou seus praticantes têm encontrado) para conquistar essa aceitação?”

“De que maneira a capoeira tem tangido as diferentes formas de individualismo e

que  capoeiras  têm sido produzidas para  atender  a  tal  diversidade?”.  (Velloso,

2010) 

Essas  perguntas  são  motivadoras  para  pensar  a  expansão  do  choro  no  Brasil  e,

sobretudo sua disseminação mais recente em países da Europa. Em relação à capoeira,

Conde descreve diferenças entre os encontros que aconteciam no Brasil e na Europa. No

Brasil, o ritmo das aulas era menos cronometrado e muitas vezes elas eram maiores por

serem motivadas pelo bom “axé” do ambiente em que ocorriam. Na Europa, havia uma

submissão ao tempo e  regras  mais  rígidas quanto  à  organização dos encontros.  Em

relação às experiências de choro, me pergunto sobre quais seriam as diferenças entre a

formação do músico e dos contextos de aprendizado no Brasil e na Europa.

Vale ressaltar que, historicamente, a grande motivação para fazer choro foi a vontade

de tocar. O choro surge como recurso utilizado pelo artista para tocar, a seu modo, a

música consumida nos salões do Império. A figura do músico como propulsor de sua arte

está  presente  na história  do  gênero  musical.  Essa característica  acompanha o  choro

desde sua origem e é a partir dela que pretendo analisar os novos contextos de produção

musical. Nesse sentido, é importante registrar que as iniciativas de músicos brasileiros

envolvidos com a criação da Escola Portátil de Música e da Acari Records resgatam a

ideia do músico como agente responsável por compartilhar conhecimento, formar público

interessado e descobrir canais de divulgação de sua arte. 

Olhar  para  a  história  do  choro  é  importante  porque  encontramos  nos  registros

fundadores sobre o gênero musical alguns elementos essenciais. Um deles é o caráter do

músico como agente propulsor de sua música, conforme descrito acima. Outro registro

Disponível em: <http://revistadochoro.com/>.  [Consultado em setembro de 2015]. 

http://revistadochoro.com/


fundador  importante  é  a  tradição  de  aprendizado  do  choro  pela  oralidade  (Frydberg,

2011), muito presente no formato de ensino da EPM. Esse modelo criou um ambiente de

troca entre músicos jovens e músicos experientes, atraindo alunos de diversos lugares do

Brasil e do mundo. A experiência da Escola Portátil, institucionaliza o ensino do choro,

mas não o distancia dessa tradição oral de aprendizagem. Esses modelos podem ser

observados tanto nas aulas de instrumento e Apreciação Musical, quanto no bandão13, a

partir  das trocas que se estabelecem entre alunos e professores. O bandão conserva

essa tradição de aprendizado pela oralidade construída a partir das trocas estabelecidas

entre professores e músicos experientes com os recém-iniciados no mundo do choro. É

uma experiência coletiva de tocar e ouvir. Depois das aulas, os alunos se espalham pela

área externa da escola e formam grupos para tocar de maneira mais tranquila. Durante o

convívio  com  os  grupos  para  a  pesquisa  de  mestrado  não  era  incomum  encontrar

músicos que saíam da escola para se espalhar pelas rodas de samba e choro da cidade.

Grupos de músicos se deslocavam para as muretas da Urca ou para rodas de samba em

Botafogo, Catete e centro da cidade. As aulas tinham uma extensão para além dos muros

da escola, uma dimensão da prática de instrumentos extramuros. 

Outro elemento interessante para compreender a formação de jovens músicos está na

importância que a cidade do Rio de Janeiro tem para muitos deles. Em matéria do Correio

Brasiliense, o violinista Yamandu Costa, nascido na região sul do país comenta sobre o

desejo de estar no Rio de Janeiro para se aproveitar do choro carioca. Para a formação

musical de Yamandu foi fundamental estar na cidade do Rio, tocar com músicos cariocas

e frequentar os lugares de choro da cidade.

“Yamandu chegou muito menino ao Rio de Janeiro, nos idos de 2001. Já era um

músico respeitado, claro. Mas sua alma gaúcha tinha vontade de se misturar ao

mesmo  barro  que  havia  moldado  Pixinguinha,  Jacob  do  Bandolim,  Waldir

Azevedo. ‘Vim atrás do choro, vim aqui pro berço’, conta o violonista, natural de

Passo Fundo.” (Correio Brasiliense, 19/07/2010).

As experiências de choro vividas em outros países tornam o contato com cidade do

Rio de Janeiro pontual e esporádico. Estar no Rio de Janeiro é essencial para formar um

chorão?  A formação  do  músico  de  choro  em  novos  contextos  obedece  a  lógica  de

aprendizado  pela  oralidade?  Como  é  se  transformar  em  chorão  e  criar  ambientes

musicais de choro em Londres, na Holanda ou em Paris? Esses cenários dialogam com o

13  Prática conjunta que ocorre no pátio da escola entre o fim das aulas do turno da manhã e o início das
aulas das turmas da tarde, para que todos possam participar.



choro feito da cidade do Rio de Janeiro? Podemos falar de um novo choro, de novas

formas de aprendizado? 

Marina  Frydberg  chama  atenção  para  a  escassez  de  espaços  formais  para

apresentação de grupos de samba e choro em Porto Alegre e fala da importância da

articulação de músicos para criar espaços de divulgação de seus trabalhos (Frydberg,

2011). Essa ausência cria novos modelos de organização e estimula a busca de novos

espaços de apresentação musical como bares e teatros. Os espaços de choro na Europa

parecem seguir uma lógica de articulação semelhante à vivenciada pelos jovens músicos

de Porto Alegre. Formam-se grupos que se reúnem para apresentações em bares e nas

casas de alguns músicos. Em alguns países, onde a presença do choro se encontra mais

formalizada, essas apresentações acontecem também nos clubes de choro. 

Algumas experiências chamaram minha atenção em particular. O Clube do Choro de

Londres (CCUK), o Club do Choro de Paris e a Escola Portátil  de Música da Holanda

serão o ponto de partida do mapeamento dos lugares de choro na Europa.  Londres,

Amsterdã e Paris entram no circuito dos músicos de choro, sobretudo músicos brasileiros

interessados  em divulgar  seus  trabalhos.  Em agosto  de  2015,  os  músicos  do  grupo

Subindo a Ladeira14 foram selecionados para divulgar sua música no Clube do Choro de

Londres.  Aproveitando  a  passagem pela  Europa  e  com o objetivo  de  articular  novos

contatos, os músicos escolheram Paris e Amsterdã, por serem cidades onde a música

brasileira é muito apreciada e consumida. 

“Nessa  etapa,  a  de  produzir  novos  locais  para  apresentações  na  Europa  e

aproveitar  o  máximo  de  estar  indo  para  lá,  surgiram  novos  contatos,  novos

amigos, pessoas interessadas em conhecer o trabalho do Conjunto e ajudar na

articulação que os músicos estavam costurando. Nessa vibração positiva que ia

se alinhavando em torno dos músicos,  o  Subindo conseguiu  fechar  mais  três

apresentações: uma em Amsterdã e duas em Paris.” (Revista do Choro.)15

A visita do Subindo a Ladeira ao Clube do Choro de Londres se insere em um universo

relacional  de  encontros  entre  músicos  brasileiros,  músicos  estrangeiros  e  público

interessado. Essas redes são o foco principal desse trabalho. O objetivo é compreender

como elas se constroem e como esses encontros fomentam e fortalecem a presença do

choro no exterior. Trata-se de explorar os ambientes de choro como locais fundamentais

14  O Subindo a Ladeira, de Campinas, é formado pela pianista-cantora, compositora e arranjadora Priscila
Matos, pelo pandeirista Roberto Amaral e pelo bandolinista, compositor e arranjador André Ribeiro. 

15  Conjunto Subindo a Ladeira leva o choro para Europa em sua primeira turnê fora do Brasil, Leonor
Biabchi, 15/08/2015). Disponível em: <http://revistadochoro.com/> . [Consultado em setembro de 2015].

http://revistadochoro.com/


para a construção da identidade do músico e analisar a articulação e mobilização de

artistas na realização de encontros de choro. Gaio de Lima, um dos representantes do

CCUK, comenta em depoimento à Revista do Choro:

“O  CCUK  é  uma  plataforma  não  somente  para  integração  da  comunidade

britânica na cultura brasileira, mas também da comunidade brasileira na britânica

já que a grande maioria dos músicos e audiência que frequenta nossos eventos

não é brasileira, porém ama a nossa música e participa ativamente dos nossos

eventos.” (Gaio de Lima. Revista do Choro.)16 

O Clube do Choro de Londres foi criado pelo músico brasileiro Gaio de Lima em 2012.

O clube é palco de encontros organizados por músicos voluntários que acontecem toda

última sexta-feira do mês no pub The Globe. Em 2014, o CCUK criou um projeto de

intercâmbio  entre  Brasil  e  Inglaterra.  O  projeto  estimula  a  divulgação  do  choro  e  a

apresentação do gênero musical para um público europeu.

O interesse pelo choro no mundo vem se ampliando de maneira significativa. Paris é

um dos cenários mais frutíferos para que os espaços de choro floresçam. Não é à toa que

a Revista do Choro17 possui um grupo significativo de leitores franceses em seu universo

de assinantes. A França é a terceira colocada na lista dos países leitores da revista, que

também possui boa aceitação em países como Japão, Israel e Estados Unidos.  

O cenário do choro na França despertou minha atenção desde a pesquisa realizada

para o mestrado. O Club do Choro de Paris foi criado em maio de 2001 com o propósito

de divulgar o choro para o público francês e fomentar os encontros de músicos brasileiros

e franceses interessados pelo gênero. Situado na cidade universitária internacional de

Paris, o clube é resultado da iniciativa da diretora da Casa do Brasil, Inez Machado Salim.

Embora o  clube tenha surgido em 2001,  com a realização de encontros informais,  a

associação só foi criada oficialmente em janeiro de 2004. O Club de Choro de Paris conta

em sua agenda com as seguintes iniciativas:

- Festival de Choro de Paris (realizado desde 2005).

- Rodas de Choro - concertos em clubes de jazz e bares da capital francesa.

- Encontros regulares entre músicos sob a forma de rodas de choro que resultam em

dois ou três concertos anuais com os participantes desses encontros.

- Concertos de grupos convidados, chorões brasileiros, grupos de choro locais ou de

16  Idem.
17  A Revista do Choro é uma publicação mensal criada em 2014, disponibilizada em formato digital e

impresso. A publicação foi criada pela jornalista Leonor Pelliccione Bianchi,  com o objetivo informar,
entreter e promover o choro no Brasil e no mundo.



outras procedências da Europa.

- Escola de choro: aulas semanais de pandeiro,  cavaquinho, violão, piano,  flauta,

prática coletiva em conjuntos (Regional).

- Estágios  e  oficinas  ocasionais  em  torno  dos  instrumentos  utilizados  no  choro

(pandeiro, violão de seis ou de sete cordas, cavaquinho, flauta, piano…).

  

O  Club  de  Choro  de  Paris  tem  programação  mensal  com  apresentações  de

músicos franceses e brasileiros. Já passaram por lá Teca Calazans, Hamilton de Holanda,

Fernando César, Ronaldo do Bandolim, Zé Paulo Becker, Marcello Gonçalves, Agenor do

Pandeiro, Celinho Barros, Paulo Moura, Fernando do Cavaco, Armandinho, entre outros. 

Alguns  músicos  que  passaram pelo  clube  são  professores  da  EPM.  São  eles:

Naomi Kumamoto, Pedro Paes, Paulo Aragão e Maurício Carrilho. Segundo a presidente

do clube, Maria Inês Guimarães, a relação com a escola é pontual e ocorre quando algum

membro do clube pode vir ao Rio ou algum professor do Rio vai a Paris. Não existe nada

muito formal nesses encontros apesar da regularidade com que acontecem. 

Os concertos do clube são realizados no Teatro Lucio Costa da Casa do Brasil, em

Paris. Além dos shows com músicos de choro, é possível matricular-se nos cursos de

instrumentos que de acordo com a diretora tem como público alvo franceses, em sua

maioria. O Clube do Choro de Paris é o maior centro de música brasileira na Europa e

realiza o Festival Internacional do Choro, que acontece anualmente no mês de março. O

festival  promove  concertos  com músicos  brasileiros  e  europeus,  além de  oficinas  de

instrumentos  para  crianças e adultos,  aulas de improvisação,  aulas  de composição e

aulas de conjunto.

Também merece destaque a experiência da Escola Portátil de Música da Holanda,



fundada em 2012. A primeira filial da EPM no exterior foi criada por Marijn van der Linden

e funciona no Conservatório de Música de Rotterdam, Holanda. A EPM Holanda tem o

objetivo de divulgar e popularizar a música brasileira, em especial o choro e o samba. A

escola  também  possui  agenda  de  workshops  e  cursos  e  organiza  shows,  eventos

culturais e rodas para familiarizar as pessoas com a música brasileira.

Essas experiências abrem espaço para um debate sobre os caminhos percorridos

pelo  choro.  Nesse  sentido,  gostaria  de  analisar  o  conceito  de  cultura  como recurso,

discutido por George Yúdice em seu trabalho A conveniência da cultura: usos da cultura

na era global. O autor trata do esvaziamento da cultura pelo seu conteúdo em si e sua

extrapolação para a esfera política e econômica. Em sua análise, cultura é o lugar onde a

criatividade humana se manifesta e a forma que ela é viabilizada para gerar resultados. A

cultura,  em  tempos  de  globalização  é  analisada  como  um  meio  de  obtenção  de

resultados,  tornando-se,  portanto,  um recurso  para  conquistas  sociais,  econômicas  e

políticas. A arte em si passa a perder sua importância para os resultados que podem

advir dos investimentos na área cultural: a redução da violência, a geração de renda, a

valorização do turismo, entre muitos outros aspectos que são de suma importância e

atraem investimentos sociais, políticos e econômicos.

Nesse sentido, a cultura passa a ser gerenciada por administradores. Os artistas

se transformaram em gestores culturais. Esse olhar sobre o universo da cultura chama

atenção para a experiência do Instituto Casa do Choro. Criado em 1999 e presidido pela

compositora e cavaquinista Luciana Rabello, o Instituto é o realizador do projeto Escola

Portátil de Música. O Instituto também gerencia a Casa do Choro, inaugurada em 2015.

Em ambos os casos, os artistas são os gestores responsáveis por impulsionar projetos

relativos ao choro.

A ideia  de  cultura  como  recurso  também  permite  analisar  a  experiência  das



organizações de choro que surgem a partir da década de 70. Clubes, escolas e grupos

interessados  pelo  choro  tomam  para  si  a  tarefa  de  zelar  pelo  gênero  musical.  A

participação dos sujeitos na empreitada de tocar choro, o transforma em valor. E como

valor  o  choro  pode  e  passa  a  ser  levado  para  todo  e  qualquer  lugar  onde  existam

pessoas interessadas em tocá-lo ou ouvi-lo. O conceito de performatividade, discutido

amplamente por Yúdice, pode ser ferramenta interessante para analisar o contexto de

disseminação do choro. Essa ideia permite discutir a propagação do gênero à luz dos

sujeitos que o elaboram, do universo relacional  em que se inserem e das estruturas

interpretativas  que  se  formam  em  cada  contexto.  O  conceito  de  performatividade

pressupõe a manutenção do  status quo com regras performativas (Yúdice, 2006).  No

entanto, a tentativa reprodução de hierarquias sociais, dá margem a construção de novos

modelos. Isso porque as normas não são seguidas linearmente por cada indivíduo. A

repetição nunca é exata. A ideia de performatividade permite tratar os acontecimentos

sociais a partir dos sujeitos que os elaboram e da formação de processos identitários que

surgem frente à cultura global. Há uma negociação das normas a partir de sua aceitação

e das críticas que se fazem a ela. Como afirma Yúdice, a aproximação da globalização de

culturas diferentes, aumenta o questionamento das normas e, por conseguinte incita a

performatividade. As comunidades locais se apropriam de seus processos culturais e isso

permite sua veiculação como um bem global. Nesse sentido, embora contextos sociais

exerçam influência sobre as ações dos sujeitos há sempre uma margem de manobra e a

possibilidade do surgimento de algo novo. É nesses casos que a disseminação do choro

se torna possível.  Os sujeitos em seus contextos interacionais são responsáveis pela

disseminação do gênero musical, que se institucionaliza no formato de escolas e clubes.

A disseminação e a divulgação do choro resultam dos esforços dos sujeitos em seus

contextos culturais locais. 

Santuza Cambraia Naves em sua obra O Violão Azul também analisa a cultura por

um viés interpretativo dos artistas, que geram mudanças na realidade a partir de suas

interpretações. Luciana Rabello, cavaquinista e professora da Escola Portátil de Música,

analisa  a  disseminação do choro  de  forma similar.  Nesse sentido,  o  gênero  musical,

embora  tenha  raízes  onde  se  criou,  no  caso  do  choro,  o  Rio  de  Janeiro,  tem  a

possibilidade  de  difusão  garantida  pela  figura  dos  músicos  que  o  executam,  porque

“músico é como passarinho, vai fecundando os lugares por onde passa.” O músico é o

agente do movimento de expansão que o choro faz.

A flautista Naomi Kumamoto costuma dizer que o choro foi  buscá-la no Japão.

Naomi,  formada  em  música  clássica  pela  Universidade  Osaka  de  Pedagogia,  se



interessou pelo choro ao ouvir um disco do flautista Altamiro Carrilho. No ano de 2000,

soube da ida de um grupo de choro para o Japão e fez todos os esforços para assistir ao

show. Na oportunidade, conheceu o violonista Maurício Carrilho, que foi apresentado a ela

em uma roda de choro. Naomi foi convidada a tocar os choros que conhecia e fez uma

apresentação que deixou o músico brasileiro encantado com seu talento. Depois desse

encontro, Maurício Carrilho compôs o choro Naomi vai para o Rio ao qual ela respondeu

com o choro Me espera no Rio. Naomi foi para o Rio de Janeiro, onde gravou algumas

faixas pela gravadora  Acari Records.  Em 2004, ela fez a opção por morar no Brasil e

voltou ao Rio definitivamente. Atualmente é professora de flauta da Escola Portátil  de

Música.

O caso de Naomi não é isolado no mundo do choro. É comum a procura de jovens

com formação em música clássica que posteriormente passam a se dedicar ao gênero. É

uma trajetória cada vez mais comum nas rodas de choro. Em alguns casos como o de Zé

Paulo Becker18,  do Trio Madeira Brasil19,  podemos encontrar o exemplo de um músico

com formação clássica que posteriormente passa a se dedicar ao choro. Outro caso é o

do músico francês Nicolas Krassik. O músico, que possui formação clássica, é visto em

muitas rodas da cidade tocando seu violino como bandolim ou cavaquinho. Ele confessou

em reportagem ao Segundo Caderno do jornal O Globo20 que há menos de um ano antes

da entrevista não conhecia mais do que dois ou três choros. Nicolas estudou 14 anos no

Conservatório Nacional de Aubervilliers, na França, e se encantou pelo improviso e pela

criatividade  do  jazz.  Acompanhou  o  pianista  Michel  Petrucciani  durante  dois  anos  e

acredita que o caminho para o choro foi natural. 

O bandolinista Luís Barcellos também tem uma história interessante em relação ao

choro. Nascido no interior do Rio Grande do Sul começou a se interessar por música por

influência de seu pai e despertou seu interesse pelo choro depois de ouvir o trabalho de

Hamilton  de  Holanda.  Chegou  ao  Rio  de  Janeiro  aos  18  anos  para  estudar  música.

Matriculou-se  no  curso  de  bandolim  da  EPM,  instrumento  ao  qual  se  dedica

profissionalmente atualmente.

Trajetórias como essas são muito comuns. Músicos que vêm para o Rio de Janeiro

para estudar e entrar em contato com o universo do choro. No entanto, da mesma forma

18 Zé Paulo Becker é o violonista do grupo de choro Trio Madeira Brasil. Antes de mergulhar no universo
do  Choro,  atuou  como  violonista  clássico.  É  mestre  em  música  pela  UFRJ.  Site:
http://www.triomadeirabrasil.com.br/sobre.html . (Acesso em: 21/01/2008)

19 O  Trio  Madeira  Brasil  é  um  grupo  de  música  instrumental  formado  por  Ronaldo  do  Bandolim,
Zé  Paulo  Becker  e  Marcello  Gonçalves.  O TMB Lançou seu  primeiro  CD em 1998,  tendo  sido foi
bastante  saudado  pela  crítica  especializada.  Site:  http://www.triomadeirabrasil.com.br/sobre.html.
(Acesso em: 21/01/2008)

20  Et Voilà", tem violino nas rodas de choro. Matéria publicada no Jornal O Globo, Segundo Caderno, 03 
de setembro de 2002.

http://www.triomadeirabrasil.com.br/sobre.html
http://www.triomadeirabrasil.com.br/sobre.html


que muitos alunos vêm estudar no Rio, alguns professores da Escola, artistas e músicos

viajam para dar cursos, shows e palestras sobre choro fora do Brasil. É possível perceber

que esses movimentos são muito comuns no mundo do choro, os músicos vêm e vão e

dessa maneira formam-se profissionais e plateia interessada pelo choro dentro e fora do

país. O pandeirsta Ibrahima Kaba, diz que toca choro com um suingue africano, da Guiné.

Sobre a apropriação do choro por músicos de diversas nacionalidades ele comenta:

 

“O  choro  é  uma  música  que  reúne,  que  cria  laços.  Que  sejamos  europeus,

americanos, africanos ou asiáticos; todos nós podemos tocar esta música tão rica

melodicamente. O choro me faz pensar nos antigos bailes de Musettes aqui da

França, onde as pessoas se reuniam de uma maneira convivial para tocar. Esses

encontros  me  fascinam!  Para  tocar  choro  é  preciso  estar  com  vontade  de

encontrar  pessoas,  trocar,  dividir,  tocar  e  ouvir.”  (Ibrahima  Kaba,  Revista  do

Choro.)21

O choro pode ser pensado como uma empreitada dos músicos que de posse dele

como valor, conquistam público e formam chorões de diversas nacionalidades. Mapear

esse novo contexto se torna fundamental para a compreensão da noção de choro como

valor e das possibilidades que pensar a cultura como recurso pode apontar.  A cultura

pensada por esse prisma pertence a quem faz uso dela. Nesse sentido, pode não ser

fundamental estar no Rio para ser chorão, tampouco para presenciar uma roda de choro.

Curitiba, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, França, Japão, Miami,

Portugal,  Holanda,  Espanha  etc.  O choro  está  em todo  lugar.  Entre  os  interessados

brasileiros,  estrangeiros,  instrumentistas  de  música  clássica,  entre  outros.  Com  um

público muito variado o choro permanece vivo e encantando plateias no mundo inteiro. A

partir dessas experiências o choro se internacionaliza e passa a ser veiculado como um

bem global, como resultado dos esforços daqueles que querem aprender, ouvir e tocar.
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