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RESUMO 

 

Esta dissertação destaca a potência transformadora da Educação não-formal como um recurso 

complementar à Educação formal fundamental para catalisar processos de emancipação, 

constituição da identidade coletiva e da subjetividade. Para isso, recorremos a ferramentas 

teóricas do pensamento filosófico, sociológico, antropológico e pedagógico a partir da 

perspectiva de dois autores principais: Josef Pieper e Theodor Adorno. Com uma proposta 

epistemológica abrangente, este estudo se debruça sobre o Choro, gênero urbano da musica 

popular brasileira predominantemente instrumental executado em roda, e sua influência na 

formação cultural de uma família de imigrantes japoneses em São Paulo. Discute ainda o 

conceito de Tradição em diálogo com a Educação e a Arte, investigando a Cultura Brasileira e 

suas estratégias para a resistência e a emancipação. 

Conjugando estes elementos, pretendemos reforçar a importância da prática artística no 

processo de formação não só por sua relevância na esfera política, mas como um veículo 

capaz de transcender horizontes culturais e a mesquinhez materialista do cotidiano.  

 

Palavras-chave: Tradição, Emancipação, Educação não-formal, Música Popular Brasileira 
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ABSTRACT 

 

This study highlights the potential of non-formal Education as a resource to complement 

formal Education and an emancipation catalyst when the matter is identity building 

(individual or collective). Our approach includes theoretical premises from Philosophy, 

Sociology, Anthropology and Pedagogy and refers to two main authors: Josef Pieper and 

Theodor Adorno. With a wide epistemological proposal, this study focuses on Choro, urban 

genre of Brazilian popular instrumental music, and its influence on the cultural formation of a 

family of Japanese immigrants in São Paulo. It also discusses the concept of Tradition in 

dialogue with Education and Art, investigating Brazilian culture and its strategies for 

resistance and emancipation. 

By putting these elements together, we intend to reinforce the importance of artistic practices 

in the formation process not only for its relevance in the political sphere, but as a vehicle 

capable of transcending cultural horizons and everyday’s materialistic pettiness. 

 

Keywords: Tradition, Emancipation, non-formal Education, Brazilian Music 
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1 DA CAPO - APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

PRÓLOGO 

Doces tardes de sábado na turbulenta Teodoro Sampaio. O bairro paulistano de 

Pinheiros, ao longo da década de 2000, assistia semanalmente a um encontro inusitado de 

expressões culturais que teve como cenário as imediações da Praça Benedito Calixto. A 

região, marcada por ser um polo comercial de instrumentos musicais, sediava aos sábados 

uma roda de Choro, no coração da praça, seguida por uma jam session de Jazz, poucas 

quadras acima. Estes dois eventos - que eram abertos para os passantes e aconteciam, 

literalmente, na calçada – traziam para o público em geral música da mais alta qualidade 

técnica e de extremo bom gosto, reunindo alguns dos instrumentistas mais hábeis da cidade, 

além de muitos ouvintes interessados. Ali me formei músico, aprendendo de orelhada saberes 

que, alguns anos depois, me renderiam uma profissão. 

Meu envolvimento pessoal com a música tem início em uma data incerta e permeia 

minha vida com maior ou menor intensidade desde que me conheço por gente. Algumas 

circunstâncias foram fundamentais neste sentido como a presença de um pai músico, um 

ambiente escolar e familiar que favoreceu a prática musical e aulas de piano e bateria que tive 

a oportunidade de assistir em situações bem diversas, que detalharei melhor a seguir. Entre os 

10 e os 12 anos de idade, vivi a experiência do ensino musical formal, frequentando aulas de 

piano erudito no conservatório Espaço Musical. Apesar de fornecer uma base fundamental em 

torno da teoria musical e rudimentos da leitura de partituras, as aulas de piano tiveram poucos 

desdobramentos imediatos na minha trajetória musical. Pouco depois, o exímio baterista e 

amigo da família Edson Ghillardi se dispôs a me ensinar as primeiras lições de bateria, em um 

regime bastante informal que perseverou, de forma irregular, ao longo de 5 anos.  

Dos conhecimentos adquiridos em aula e na rua resultou uma prática musical 

constante, que gradualmente foi abrangendo novos instrumentos e gêneros musicais até 

culminar com o Samba, que se consolidou em mim - já em idade universitária - como a 

expressão musical de preferência. A esta altura, eu já atuava profissionalmente como 

baterista, principalmente ligado ao Jazz instrumental, e como percussionista de Samba, 

sempre acompanhado do canto. A união do caráter instrumental e improvisacional do Jazz 

com os padrões rítmico-melódicos do Samba só poderia me transportar para o universo do 

Choro, onde venho conduzindo minha pesquisa musical desde 2012.  
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O aprofundamento no repertório dos chorões, através da percussão, suscitou em mim 

inquietações de outro teor, ligadas ao campo teórico. Como pode um gênero musical 

perseverar por mais de um século alheio às influências culturais externas, independente da 

indústria fonográfica e ainda assim se manter como prática cultural cotidiana, não só em São 

Paulo ou no Rio de Janeiro (seu estado de origem), mas pelo Brasil afora? 

O feliz acontecimento da fundação do Clube do Choro de São Paulo, em agosto de 

2015, fez aguçar essa inquietude e motivou a presente pesquisa, através da qual pretendemos 

esclarecer minimamente como se deu o processo de permanência deste gênero musical em 

São Paulo. 

O ofício do músico, no nosso contexto, nunca se restringe à prática musical 

propriamente dita – ou seja, se apresentar diante de um público executando um instrumento. 

O profissional da música invariavelmente exerce outras funções complementares ao próprio 

trabalho como: produção, contabilidade, assessoria de imprensa, etc. sendo a atuação como 

professor de Música uma opção frequente. Meu caso não foi diferente, paralelamente à minha 

trajetória como músico atuei em outras áreas além do exercício e Educação musical. Neste 

processo tive contato com as práticas artístico-pedagógicas e a Educação não-formal que 

fizeram somar-se ao interesse pelo Choro a vontade de compreender como ele pode contribuir 

para os processos de formação do sujeito, oferecendo ferramentas para a construção de sua 

autonomia. 

Entrementes, atendendo a um convite do Professor Rubens Lopes Junior, fui à 

Universidade Metodista de São Paulo ministrar uma aula e uma palestra acerca de um tema 

que me vem sendo muito caro nos últimos oito anos: o Samba e sua relação com a dinâmica 

da sociedade brasileira e a construção deliberada, e de certa forma forçada, da identidade 

nacional. Esta experiência me fez atentar para um novo cenário do ensino superior, que eu 

conhecera apenas à distância, e a necessidade de estabelecer intersecções entre as esferas 

pública e privada do ensino superior, problematizando essa relação e levando soluções de uma 

para o outra, sem estabelecer um juízo de valor entre elas. 

Em seguida, já no processo de preparação do presente projeto de pesquisa, observei 

no texto de Décio Saes a utilização de um recurso sagaz na sua argumentação: a inserção de 

trechos da Música Popular para ilustrar determinados contextos históricos. A partir daí veio a 

consolidação da ideia original que pretendemos desenvolver, que é o potencial da Cultura 

Popular de esclarecer determinados conceitos de forma acessível e orgânica. Unindo meu 

interesse particular pelo tema à pesquisa pessoal que venho desenvolvendo e a este potencial 
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que acabamos de colocar, temos a base deste projeto, que visa valorizar o saber popular no 

ambiente acadêmico e vice-versa, como tentaremos fazer a seguir. 

TEMA 

Como é comum às Ciências Humanas em geral, nosso tema é antes de mais nada a 

essência humana em sua totalidade e especificidades. Para tateá-la, contudo, obviamente 

somos obrigados a fazer recortes. Passemos então a considerar apenas a essência humana no 

que diz respeito ao processo contínuo de formação de um indivíduo em sua relação com a 

sociedade. Adentramos então no âmbito da Educação, onde é preciso fazer mais uma série de 

recortes incisivos: a Cultura na Educação, a Arte na Cultura, a Música na Arte e finalmente o 

Choro na Música. 

A partir desta manifestação musical popular, contraditória e persistente, pretendemos 

investigar aspectos da identidade brasileira que ela expressa; assim como compreender seu 

potencial como catalisador de transformações sociais. 

Em termos formais, o Choro pode ser caracterizado como um gênero de música 

popular brasileira, instrumental e urbana, executada em roda. Cada um dos termos dessa 

descrição aporta na pesquisa como tema secundário, com maior ou menor ênfase, sendo que 

mais um elemento surgiu no decorrer do trabalho: a Tradição; que também será tratada com 

alguma atenção no decorrer das próximas páginas. 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Estamos diante de um dilema relativamente novo para analisar as dinâmicas de 

classes no contexto atual. Parâmetros como escolaridade e poder aquisitivo, para o bem ou 

para o mal, já não são - se é que um dia foram – pontos de partida sólidos para definirmos as 

tênues fronteiras que seccionam nosso estrato social. Diante deste cenário, tanto a Cultura 

geral quanto o entendimento aprofundado da dinâmica da nossa sociedade se tornam pré-

requisitos fundamentais para a construção da autonomia do sujeito. Em face de uma Educação 

que tende claramente para uma lógica mercantilista na didática, em conteúdo e na 

administração das instituições de ensino, os processos pedagógicos não-formais podem 

representar um aliado importante para construir oportunidades para experiências 

emancipatórias. 
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Paralelamente ao processo de reformulação radical que o ensino vem sofrendo, 

principalmente no âmbito acadêmico, observamos o estabelecimento da música e seus 

subprodutos (videoclipes, showbusiness e as celebridades que se estabelecem nesse processo) 

como um dos mais frequentes produtos de consumo da atualidade. Para além de sua função 

primordial de entreter, congregar e comover, a música reflete o estilo de vida, as ambições e 

contrastes que permeiam o cotidiano de cada um. Assim, ela se configura como um meio 

simpático, democrático e complexo para analisarmos o nosso contexto, e logo uma ferramenta 

utilíssima para a pesquisa acadêmica. 

Conforme observa o Mestre Pavão (SILVA, 2008), capoeirista renomado e Doutor e 

Livre Docente pela Unicamp, os processos de mecanização do trabalho e urbanização que 

ocorreram de maneira drástica no Brasil ao longo dos últimos 100 anos acarretaram em um 

distanciamento entre Cultura e cotidiano. Assim, se esvai a noção de que todo indivíduo pode 

e deve ser produtor e reprodutor da própria Cultura, e, portanto agente legítimo de construção 

da própria realidade. 

O Choro se coloca nessa dinâmica como uma forma branda de resistência constante, 

obedecendo a uma estética e a valores tradicionais que, por alguma razão, persistem com 

solidez rara no ambiente da nossa Cultura Popular. 

HIPÓTESES 

Acreditamos, e é essa nossa hipótese básica, que o repertório cultural é fundamental 

para compreender e transitar na ampla diversidade de círculos socioculturais que nossa 

sociedade abriga, e que a música é um excelente meio – se não o melhor - para se apropriar 

deste conhecimento. 

Vivemos um novo contexto de ensino superior no Brasil, de franca mercantilização 

neste e em outros âmbitos da nossa sociedade. Acompanhamos ao longo das últimas décadas 

transformações substanciais na prestação de serviços anteriormente oferecidos pelo poder 

estatal que, gradualmente, vêm sofrendo um processo de privatização, sendo transferidos para 

organizações privadas, frequentemente multinacionais, cujos interesses não necessariamente 

correspondem às demandas reais da nossa população - admitindo que seja de seu maior 

interesse a busca pela autonomia. Desta forma, para o bem e para o mal, as áreas da saúde, 

segurança, saneamento, transportes, coleta de lixo... se transfiguram a olhos vistos, 

reproduzindo a mentalidade que vem permeando as ciências em geral. Se por um lado isso 
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representa um maior aporte de capital e tecnologia nestas áreas, também incorre no 

direcionamento destes recursos no sentido da lucratividade, submetidos à lógica insaciável do 

capitalismo. Na esfera da Educação este movimento pode ter desdobramentos catastróficos 

para a sociedade. Ao que nos parece, sobretudo no que diz respeito à Educação formal, esta 

perspectiva tende a se agravar, com efeitos mais negativos do que positivos na construção da 

autonomia individual e no desenvolvimento de uma percepção crítica da sociedade. Neste 

ambiente, enquanto a facilitação do acesso de milhares de jovens às universidades foi uma 

conquista, em contrapartida cresce a preocupação com o preparo acadêmico que estes têm ao 

ingressar no ensino superior, como chegam ao mercado de trabalho e em que condições vão 

enfrentar a concorrência voraz em busca de seus objetivos e os mecanismos de supressão da 

individualidade operados pela indústria cultural. Adorno alerta para essa questão já na década 

de 1960 em ‘A filosofia e os professores’ (ADORNO, 1995) quando, descrevendo a 

conflituosa relação de estudantes de Educação com a disciplina de Filosofia, afirma que “na 

incapacidade do pensamento em se impor, já se encontra à espreita o potencial de 

enquadramento e subordinação a uma autoridade qualquer, do mesmo modo como hoje, 

concreta e voluntariamente, a gente se curva ao existente”. A preocupação do autor ressalta o 

perigo representado pelo processo de massificação e como essa disposição para a 

subordinação pode conduzir-nos outra vez à barbárie, já que claramente não se coloca no 

sentido de evitá-la. 

Se por um lado a dinâmica de mercantilização da Educação formal leva-nos a um 

ensino cada vez mais tecnicista e utilitário (e, portanto não emancipatório), os processos 

pedagógicos não-formais podem ser preciosos aliados na luta pela emancipação e resistência 

contra a mentalidade massificada, acrítica, inconscientemente subalterna. 

O panorama ao qual nos referimos acima naturalmente tem um impacto forte 

também na Cultura e nas Artes, que se moldam de acordo com as diretrizes mercadológicas e 

passam a atender aos padrões estéticos e meios de produção determinados pela lógica do 

capital. Constitui-se desta maneira, como resultante de uma indústria cultural extremamente 

arraigada à técnica, uma musicalidade igualmente refém da técnica. Uma estética musical que 

nos conduz à exaltação da máquina e aquilo que ela produz, que denuncia uma deficiência 

formativa, que aponta para a desumanização na Cultura e na relação das pessoas com o 

próximo e com o mundo circundante; e em última instância, anuncia no horizonte outra vez o 

alvorecer da barbárie. 
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Diante deste cenário bastante preocupante, é necessário identificarmos e 

desenvolvermos formas de resistência. Para isso, pretendemos usar a música – 

conhecidamente uma linguagem universal – como ponto de partida para promover o 

entendimento de uma realidade que ora se impõe violentamente, ora se insinua de maneira 

sedutora e assim, apropriar-se dela até o ponto de transitar com autonomia entre as diversas 

realidades que compõem nossa sociedade. 

OBJETIVOS 

Se é verdade, como disse Villa-Lobos, que o Choro é “a alma musical do povo 

brasileiro”, pretendemos investigar essa essência brasileira através dele, buscando discernir 

onde e quando ela ainda é legítima ou mera reprodução ideológica. 

Este processo implica também em compreender a extensão da necessidade de 

constituir um repertório cultural abrangente, que contemple não só os códigos de uma elite 

eurocêntrica, mas também as raízes culturais – muitas vezes enterradas sob séculos de 

preconceito – que resultam no panorama cultural do Brasil contemporâneo. A meta final deste 

trabalho é valorizar o poder transformador da Cultura Popular, e consequentemente a 

Tradição e o passado que constituem o indivíduo de hoje, ao mesmo tempo em que chama a 

atenção para a importância do conhecimento erudito. 

Durante esse processo, corre paralelamente uma reflexão sobre a função da Cultura e 

o papel do educador no tempo das telecomunicações, onde a informação está disponível à 

larga, mas a formação é muitas vezes deficiente, demandando um esforço de curadoria e 

orientação por parte do professor, mais do que armazenar e transmitir conteúdos. Não vamos 

tratar especificamente do estudante oprimido, ou os “esfarrapados” como coloca Paulo Freire, 

mas cuidar de fixar os olhares em uma geração que é peça chave na reestruturação da nossa 

sociedade. Jovens que não vivem necessariamente uma situação de opressão declarada, mas 

sentem na pele a pressão destes dias de incerteza - ou liquidez, como nos sugere Zygmunt 

Bauman - e têm diante de si a oportunidade de inaugurar uma nova condição social; mas 

também o desafio de não reproduzir um discurso opressor, se tornando o flagelo dos homens e 

mulheres que outrora foram aceitos como seus pares. Assim, acreditamos poder contribuir 

para legitimar a prática artística como elemento formador primordial, não só de uma 

identidade coletiva, mas também de cada indivíduo. 
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MÉTODO - UM DESAFIO EPISTEMOLÓGICO 

Evidentemente, o método está sempre condicionado pelo objeto: no caso, o Choro e 

suas interfaces com a Educação e, em boa medida, com a Educação não-formal. Só com 

enunciar isso percebe-se imediatamente que nossa metodologia estará voltada mais para 

procedimentos compreensivos (Verstehen) e distante de técnicas de tipo quantitativo ou 

“objetivas”. 

Sem chegar aos extremos de um Julián Marías: “O método? Sentir, como se fossem 

minhas, as dores tuas” sempre que possível procuraremos objetivar nossos procedimentos, por 

mais refratárias que a música instrumental ou a pedagogia de sua transmissão possam parecer. 

Partimos do pressuposto de que a Educação não só é dialógica, mas é o diálogo em 

si, e concordando com a pertinente definição de Paulo Freire (FREIRE, 2005), acreditamos no 

diálogo como “encontro dos homens para a tarefa comum de saber agir”. Apostamos ainda 

que, através de um meio mais palatável (a Música) e mais afeito ao universo do aluno, 

seremos capazes de promover não só uma possibilidade muito rica de aprendizagem mútua, 

mas também a diluição de certos estigmas caducos de nosso sistema educacional que insistem 

em perdurar mesmo diante de uma realidade que se transforma a olhos vistos. 

Neste estudo, não focaremos nossa atenção na teoria do ensino musical, este não é 

nosso objeto. Buscando atender ao princípio de universitas (a unidade no todo), o presente 

projeto foi elaborado em um esforço em torno de referências colhidas ao longo da minha 

vivência acadêmica nas Letras, na Pedagogia, e na Antropologia; bem como meu interesse na 

pesquisa teórica e prática da música, sobretudo nas rodas de Samba, jam sessions de Jazz e 

sobrevôos por outras vertentes instrumentais da música brasileira e internacional, neste caso 

com forte ênfase no Choro. 

A Educação, no que tange os processos de formação (Bildung), não pode se esquivar 

a transitar pelos meandros da essência humana, território no qual a filosofia é sua preciosa 

guia. Portanto, tomamos a liberdade de ir a fontes diversas buscar pistas para nossa reflexão. 

Neste sentido, as contribuições do filósofo alemão Josef Pieper foram fundamentais para 

orientar o debate sobre Educação em âmbitos existenciais, e não meramente utilitários. Mas 

ao mesmo tempo procuramos buscar referências também nos depoimentos orais e na 

sabedoria informal que permeia a Cultura Popular. Assim, de Platão a Pingussa, de Animal a 

Adorno, buscamos alargar as vias de trânsito entre os universos popular e erudito, como o 

próprio Choro faz tão bem. 
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Essa escolha epistemológica busca reafirmar uma atitude específica dos educadores e 

pesquisadores ligados à Educação proposta pela Profª. Drª. Roseli Fischmann no texto 

Relevância da Dimensão Cultural na Pesquisa Educacional: Uma Proposta de 

Transversalidade. Segundo a autora (FISCHMANN, 2005) “O que se destaca aí é a questão 

ética para o pesquisador em suas investigações, ante a relação sujeito-objeto, ao mesmo tempo 

em que, como cidadão, enfatiza a questão política, preocupado em conferir a seu trabalho um 

sentido para além do universo acadêmico”. Concluímos assim que, do ponto de vista ético, 

uma conduta científica que leve em consideração a problemática da exclusão e da 

desigualdade deve assumir um (FISCHMANN, 2005) “compromisso em relação à melhoria 

de vida daqueles que cooperam nas pesquisas, ocupando o lugar não só de sujeito, mas 

também de fonte de autoridade do saber sobre si mesmos”. Esse comportamento vai além da 

inclusão da dimensão cultural nas reflexões em torno da Educação – que como vimos é 

urgente e fundamental para o desenvolvimento científico na área – ele confere legitimidade 

acadêmica aos saberes do sujeito, possibilitando um alargamento dos horizontes possíveis no 

debate sobre Educação de maneira a contemplar a pluralidade cultural e contribuir para a 

redução da desigualdade a partir de um eixo epistemológico. 

Mas há também uma esfera política que envolve a postura daqueles ligados à prática 

e reflexão no âmbito da Educação, conforme nos esclarece a mesma autora. Se eticamente 

falávamos de uma conduta específica em relação ao sujeito da pesquisa, no âmbito político 

uma postura que releve os aspectos da diferença cultural, da desigualdade e da exclusão deve 

comprometer-se com ações transformadoras para além do microcosmo acadêmico, fazendo 

ecoar sua pesquisa fora dos muros das universidades. 

Temos, portanto, mais um grande desafio a vencer nessa etapa do desenvolvimento 

do pensamento científico educacional brasileiro. Para suprir a “necessidade de incluir 

urgentemente, na formação tanto de pesquisadores quanto de professores, a contribuição 

singular trazida pela compreensão do fenômeno da pluralidade cultural em suas múltiplas 

manifestações” acertadamente denunciada por Roseli Fischmann (FISCHMANN, 2005), é 

preciso sujeitar-se à árdua tarefa de desconstruir ideias profundamente arraigadas no 

imaginário nacional, como o mito da meritocracia ou da democracia racial, por exemplo, e 

manter constantemente os sentidos atentos às nossas próprias ações no cotidiano, que 

frequentemente escamoteiam práticas discriminatórias sob o manto ardiloso da ‘força do 

hábito’. 

*** 
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2 LIGADURA - O CHORO COMO MEDIADOR DE PROCESSOS 

EMANCIPATÓRIOS 

 

FRONTEIRAS URBANAS 

Atualmente (2016) o ambiente urbano congrega a maior parte da população humana 

na Terra; o impacto desse fenômeno tem desdobramentos expressivos na dinâmica das 

sociedades. Para termos uma ideia mais precisa da extensão da urbanização no globo, é 

pertinente atentarmos para alguns dados apresentados na edição de 2014 do relatório 

“Perspectivas da Urbanização Mundial” (World Urbanization Prospects) publicado pela 

ONU. Ali consta que, no ano de sua publicação, cerca de 54% das pessoas no mundo viviam 

estabelecidas em cidades; estima ainda que até 2050 esse número crescerá para 66%. Ou seja, 

se hoje temos pouco mais da metade das pessoas nessa condição, em 30 anos chegaremos a 

dois terços. O IBGE publica, em 2006, um outro relatório com o nome Estatísticas do Século 

XX onde traz uma variedade rica de dados e estudos deste instituto sobre as transformações 

no cenário sócio-demográfico nacional de 1900 a 2000. Entre essas transformações, uma das 

mais dramáticas foi o êxodo rural. Consta que nas décadas de 60 e 70 o crescimento da 

população urbana no Brasil foi especialmente acelerado. Se em 1950 cerca de 36% dos 

brasileiros habitavam as zonas urbanas, esse número subiu para 81% em 2000. 

Neste movimento de urbanização ocorre a interface de uma imensa pluralidade de 

Culturas e hábitos. Os imigrantes vêm em peso carregando sua bagagem cultural e se deparam 

com a rede local de relações sociais. Esse encontro possivelmente traz conflitos, mas gera 

amálgamas surpreendentes no cotidiano citadino. Contrapondo-se a essa dinâmica espontânea 

das relações inter-humanas, os interesses políticos e econômicos buscam orientar o rumo da 

construção dos conglomerados urbanos de diversas maneiras. Duas delas figuram entre as 

mais importantes e nos interessam especialmente neste estudo: a formação do sujeito e a 

influência opressiva da mídia de massa. 

No caldeirão cultural das cidades em expansão confundem-se símbolos, sons, 

temperos, trajes, enfim... hábitos e conceitos plurais se entrecruzam criando complexas teias 

simbólicas. A telecomunicação agrava esse processo amparada em um volume descomunal de 

informação. Neste cenário múltiplo e fragmentado a Cultura de Massa se reveste de 

legitimidade baseada na reiteração, na repetição exaustiva. Embalada pela fornalha das 
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indústrias, a Cultura de massa tem mais alcance geográfico que a Cultura local e um poder de 

penetração incomparável. Assim, hegemoniza-se a população de uma determinada localidade 

em processo de urbanização com as características de uma população urbana global; a Cultura 

de massa evolui e se expande em detrimento das manifestações culturais específicas daquela 

região. Descortinar uma identidade cultural própria na multiplicidade do ambiente urbano é 

uma tarefa árdua, mas fundamental para o aguçamento do espírito crítico na medida em que a 

compreensão do outro é também a construção de si.  

No Brasil o processo de urbanização se repete seguindo mais ou menos os mesmos 

contornos, e embora predomine ainda um clima provinciano até em certos bairros da capital 

paulistana, o estilo de vida brasileiro urbano atende à mesma homogeneidade de outras 

metrópoles pelo mundo. Para uma nação cheia de “problemas de identidade” como a nossa, a 

presença crescente de populações urbanas pelo território ameaça descaracterizar as Culturas 

regionais, sobretudo as manifestações de origem rural. Por outro lado, muitas destas 

manifestações se reconfiguram no ambiente urbano, ganhando feições novas mas ainda 

perpetuando seus fundamentos. Num ou noutro caso, a Cultura urbana se forma através de um 

jogo entre duas forças opostas e complementares: a Tradição (representada pela Cultura local) 

e a inovação (composta pela influência cultural do imigrante e as imposições da Cultura de 

massa).  

Um reflexo bastante expressivo da interação entre essas duas forças é o primeiro 

gênero musical popular brasileiro de caráter marcadamente urbano: o Choro. Esta expressão 

musical surgiu antes como uma prática entre músicos do que como um gênero propriamente 

dito, concomitantemente com a urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Ali o Chorinho 

consolidou-se entre o final do século XIX e as duas primeiras décadas do século seguinte, 

justamente baseado em um repertório de ritmos estrangeiros em um momento em que a 

Cultura de massa ainda era incipiente. Com o tempo, surgiram aqui cada vez mais 

compositores talentosos ligados a esse ambiente musical e os autores preferidos das rodas 

foram aos poucos sendo substituídos pela criatividade dos nossos chorões. Os temas 

executados pelos músicos só vão assumir sua brasilidade nas partituras a partir dos anos 1920. 

Antes disso, o que constava eram indicações de ritmos estrangeiros como Valsa, Schottish ou 

Polca, denunciando mais uma vez o “complexo de inferioridade” crônico da Cultura 

Brasileira. 

A partir deste momento o Choro acompanhou o surgimento de uma infinidade de 

tendências musicais nacionais e estrangeiras, incorporando algumas inovações e rejeitando 
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outras até cristalizar-se em uma forma rígida que, mais ou menos entre a década de 40 e a de 

70 do século passado, não admitia nada que não fosse a repetição da fórmula consagrada. Há 

entre os aficionados do gênero aqueles que usam a palavra ‘Chorinho’ para nomear 

especificamente esta forma “engessada” de tocar, guardando o termo ‘choro’ para designar 

rodas que atendem a uma proposta musical mais flexível. A corrente de caráter mais 

conservador entre os chorões se estabelece como uma espécie de reação estética às inovações 

que a Bossa Nova introjetou na música popular brasileira em meados da década de 1950 e 

seguramente colaborou com a ausência do Choro nos grandes meios de comunicação daquele 

período. O movimento de resgate do gênero pela mídia que se deu logo em seguida abriu as 

portas para uma nova geração de chorões que de lá para cá vem considerando uma nova 

mentalidade na abordagem do Choro. Para ajudar a entender essa dinâmica de sístole e 

diástole do gênero, vamos buscar esclarecimento em duas entrevistas transcorridas em tempos 

e lugares bem diferentes. Neste exercício de análise, pretendemos olhar brevemente sobre a 

potência do Chorinho como elemento catalisador de processos de emancipação, estabelecendo 

relações entre um âmbito teórico, pautado pelas ideias de Theodor Adorno e Hellmut Becker; 

e um prático, embasado no depoimento da Dra. Chie Hirose e sua família.  

DIÁLOGO DE NAÇÕES 

Para nortear-nos nesta jornada recorremos ao debate ocorrido entre os intelectuais 

alemães Adorno e Becker em torno da temática ‘a Educação contra a barbárie’, a pedido de 

uma rádio estatal alemã ao longo da década de 1960. Este debate foi publicado em forma de 

texto e encerra o livro ‘Educação e Emancipação’; carrega reflexões importantes sobre a 

relação da mídia e das Artes com os processos emancipatórios na formação do sujeito. Esta 

publicação traz um pouco da participação de Adorno na série ‘Questões educacionais da 

atualidade’ que recebeu o autor como convidado pelo menos uma dezena de vezes entre 1959 

e 1969. Além destas, Theodor Adorno fez várias outras participações na programação 

elaborada em parceria com a Divisão de Educação e Cultura da Rádio do Estado de Hessen 

onde expôs muito da sua controversa leitura sobre a estética da música moderna, entre outros 

pensamentos. O trecho da coletânea de textos que nos servirá de base para esta reflexão foi 

gravado poucos meses antes do falecimento de Adorno, que ocorreu em agosto de 1969. A 

entrevista encerra uma série de debates pedagógicos que levava o nome ‘O que significa 

elaborar o passado’ e conta com a interlocução sagaz do então diretor do Instituto de 
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Pesquisas Educacionais da Sociedade Max Planck – e amigo pessoal de Theodor Adorno –, 

em Berlim, Hellmut Becker. 

Em suas considerações sobre uma Educação direcionada para a emancipação, 

Theodor Adorno (1969, Pág. 182) defende que “a única concretização efetiva da emancipação 

consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas nesta direção orientem toda a sua energia 

para que a Educação seja uma Educação para a contradição e para a resistência.”. Como 

sabemos, o autor sempre defendeu uma posição avessa aos grandes meios de comunicação e à 

Cultura de Massa, por isso observamos uma tendência em associar emancipação a contestação 

e resistência, pois se trata de “advertir a razão contra si mesma em nome de si mesma”, como 

aponta com precisão Wolfgang Leo Maar (ADORNO, 1995). Contudo, cinquenta anos 

depois, ao falarmos de um contexto geográfico e cultural bem diferente do que cercava 

Adorno, é preciso que façamos um breve exercício de transposição no tempo e no espaço para 

adaptar a leitura de Educação e Emancipação ao nosso contexto. Desgostoso com o flagrante 

crescimento da Cultura de Massa que passou a ocorrer com intensidade a partir da metade do 

século XX, Adorno adota posições estéticas de resistência que tem como parâmetro a Cultura 

de seu país de origem (que, na esfera musical, se reflete nas obras de um Mozart ou num 

Beethoven). No Brasil de hoje, contudo, seria um anacronismo acreditarmos que os mesmos 

parâmetros pudessem ser viáveis, portanto é importante lembrarmos que o teor do referencial 

artístico do autor alemão exige uma releitura nos moldes dos hábitos culturais brasileiros, 

onde predomina o caráter popular. Se podemos falar, assim como Adorno, em uma ‘Educação 

para a resistência’ no nosso contexto, acreditamos que esta seria antes direcionada para o 

trabalho de manutenção da Cultura Popular estabelecida do que de negação de uma influência 

inovadora; desta forma reproduzindo os processos criativos que geraram as mais relevantes e 

legítimas obras da música brasileira, como podemos ouvir desde Villa-Lobos até Mano 

Brown, incluindo nesta corrente Tom Jobim, Chico Science, Pixinguinha, Gilberto Gil...  

Como disparador para desenvolver o debate entre os colegas germânicos usaremos o 

depoimento de uma família de imigrantes japoneses que muito gentilmente ofereceu suas 

memórias em forma de entrevista para o desenvolvimento deste trabalho. O casal Shoso e 

Sanae parte do Japão nos anos posteriores às Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorreram em 

outubro de 1964, descontentes com os rumos que seu país tomava e os valores que tanto 

ostentava na ocasião. Buscando em outros lugares uma forma de organização da sociedade 

que estivesse mais de acordo com seus ideais, os dois encontraram no Brasil um espaço 

propício para desenvolver seu próprio projeto emancipatório. Movidos por esse espírito de 
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resistência, chegam ao Bixiga em 1975, onde criaram os filhos Maki, Miwa, Mari e Chie, 

estabelecendo um encontro de culturas rico e instigante. Aspectos importantes dessa interface 

são levantados ao longo da entrevista que se deu em dois momentos no dia 21 de setembro de 

2015. O primeiro deles conta somente com a presença da Dra. Chie Hirose que trouxe 

informações sobre o contexto da família e apontou associações filosóficas valiosas para nossa 

pesquisa. No segundo momento, integram-se à conversa Shoso e Sanae, assim como seus 

filhos Maki, Miwa e Mari, além de Chie que já estava presente e traduziu as falas da sua mãe 

do japonês para a língua portuguesa. Então temos depoimentos marcados por um caráter 

afetivo e emocional que complementa a descrição objetiva que obtivemos no primeiro 

momento da entrevista, compondo um cenário completo da realidade daquela família nas 

décadas finais do século XX. 

 

Fachadas das casas na rua Almirante Marques Leão (2015) 

 

Os depoimentos da família Hirose retratam a pluralidade de modos de vida que o 

bairro do Bixiga abrigava no período e o choque cultural decorrente desta diversidade. 

Embora o bairro seja tipicamente associado à presença de imigrantes italianos em São Paulo, 

Maki nos revela um cenário um pouco mais complexo, como podemos perceber no seguinte 

trecho: “nós morávamos num Bixiga de “fronteira”, muito marcado pela Cultura Italiana, mas 

não totalmente italiano: em frente à nossa casa, uma família chilena; outros, mineiros, 

nordestinos, nós japoneses etc.”. Enquanto a arquitetura da rua Almirante Marques Leão 

refletia nitidamente a herança cultural ítalo-brasileira, obedecendo ao estilo de construção 

típico de uma villa italiana, seus moradores compunham um mosaico multicolorido. Chie 

corrobora esta visão em sua descrição dos frequentadores daquela vizinhança: “a mercearia da 

esquina era do seu Mário, ainda com forte sotaque romeno; outro seu Mário, da banca de 
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jornais, era japonês e falava nossa língua, nos vendia figurinhas e revistinhas; uma família de 

negros mantinha a lavanderia da rua; o sapateiro; o açougueiro da esquina; em frente à nossa 

casa, uma família recém chegada de peruanos (...)”. Curioso observarmos a coincidência dos 

nomes de um japonês e um romeno, denunciando o esforço de imigrantes de diferentes 

origens em integrar-se à Cultura Brasileira, a começar pela própria denominação. Este tipo de 

procedimento é muito comum ainda hoje como podemos observar quando encontramos 

famílias nipo-brasileiras que batizam seus filhos com nomes compostos, sendo um brasileiro e 

outro japonês, para assim garantir-lhes uma integração mais fácil em ambos meios. 

 

O choque cultural muito raramente está isento de implicações no âmbito religioso, o 

caso de Chie e sua família não foi diferente, mas contou ainda com um agravante: Shoso e 

Sanae “eram cristãos já no Japão. Evangélicos convictos, com a determinação de convertidos 

em um país de imensa maioria não cristã” como nos relatou Chie, afirmando ainda que “não 

tinham parentes próximos no Brasil e nem uma rede de amizades na colônia, exceto um 

pequeno grupo de imigrantes japoneses cristãos recém chegados, que se uniram para mútua 

ajuda”. Vale lembrar que na época as correntes evangélicas ainda tinham pouca 

expressividade no Brasil, tanto isso é verdade que, na escola em que estudou, Chie era a única 

aluna evangélica – como ela mesma nos conta. 

Se sua filiação religiosa poderia restringir a presença da família em certos círculos 

sociais – o que felizmente não aconteceu –, o gosto pela música foi um precioso aliado para 

conduzir o casal e seus filhos no sentido oposto. Não pretendemos aqui afirmar que a 

afinidade musical seja a única ou a principal responsável pela integração desta família de 

imigrantes na sociedade paulistana. É certo que isso também exigiu uma postura corajosa e 

flexível, uma forma confiante e audaciosa de interagir com o novo que está expressa no trecho 

a seguir, conforme nos informa Chie Hirose: “se minha mãe tivesse seguido um “Manual do 

imigrante japonês” do Ministério de Relações Exteriores (ou mesmo os conselhos de alguns 

imigrantes mais “experientes” com o Brasil, ou de alguns pastores de igrejas evangélicas, 

cujas cartilhas dividiam o mundo em sagrado e profano), tenderia a “proteger-nos” daquelas 

influências “do mundo”. Em vez disso, ela puxava nossa torcida pela Vai-Vai...”. Quiçá essa 

flexibilidade no entendimento de uma manifestação cultural tão pitoresca – se vista pelos 

olhos de um estrangeiro – seja já um reflexo da assimilação da Cultura Brasileira por parte da 

família Hirose que intuía nos acordes do Choro e nos melindres da batucada nossa peculiar 

resistência à rigidez. 
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Essa experiência vivida pela família nos parece estar, em um certo aspecto, muito de 

acordo com a proposta de Theodor Adorno (1969, Pág. 182) quando o autor diz: “(...) 

imaginAria que nos níveis mais adiantados do colégio, mas provavelmente também nas 

escolas em geral, houvesse visitas conjuntas a filmes comerciais, mostrando-se simplesmente 

aos alunos as falsidades aí presentes; e que se proceda de maneira semelhante para imunizá-

los contra determinados programas matinais ainda existentes nas rádios, em que nos domingos 

de manhã são tocadas músicas alegres como se vivêssemos num "mundo feliz", embora ele 

seja um verdadeiro horror (...)” ou ainda, mais adiante, quando Adorno (Idem, Pág. 182) 

defende “(...) que se leia junto com os alunos uma revista ilustrada, mostrando-lhes como são 

iludidas, aproveitando-se suas próprias necessidades impulsivas; ou então que um professor 

de música, não oriundo da música jovem, proceda a análises dos sucessos musicais, 

mostrando-lhes porque um hit da parada de sucessos é tão incomparavelmente pior do que um 

quarteto de Mozart ou de Beethoven (...)”. Esta espécie de “incursão crítica” a universos 

culturais distintos se reproduz no cotidiano da família Hirose em um processo que se 

aproxima da proposta do intelectual alemão, mas de forma menos polarizadora. Assim 

estabelece-se uma modalidade própria de convívio conforme sugere Chie quando nos diz que 

“(...) a verdadeira inclusão, mais do que tolerar os diferentes, está em não ver diferenças. E o 

Brasil, apesar de todas as mazelas e do muito que precisa crescer nessa linha, sem dúvida tem 

uma base para isso (...). É desse Brasil que fala o Chorinho, tão presente na minha infância!”. 

Assim, preserva-se a autonomia da arte, que não necessariamente precisa se configurar como 

um retrato exato da realidade para imbuir-se de valor real, na medida em que sejamos capazes 

de absorver criticamente o conteúdo até da produção artística mais rasa. O que nos pode ser 

especialmente valioso no depoimento de Adorno, quando submetido a este exercício de 

adaptação ao contexto brasileiro, é sua ênfase em um trabalho de descobrir e desconstruir as 

ilusões e falsidades impregnadas no discurso das mídias e da Cultura de Massa. Na casa dos 

Hirose, a resistência ao discurso massificador veio através da afirmação de uma cultura 

própria, que abrigava a convivência de elementos eruditos com as expressões artísticas 

populares, como nos mostra o trecho que veremos a seguir da entrevista com a família de 

imigrantes japoneses. 

Chie nos relata que seus pais já trouxeram – literalmente – uma bagagem musical de 

seu país de origem: “ambos apaixonados por música, sobretudo a erudita e a religiosa, minha 

mãe fez questão de incluir na bagagem de imigrante seu bom órgão (...)”, o que 

provavelmente contribuiu muito para que absorvessem a musicalidade brasileira de forma 
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mais aprofundada, sem se permitir contaminar por julgamentos preconceituosos. 

Naturalmente, o contexto musical que encontraram no Bixiga dos anos 1970 tinha um aspecto 

bem diferente do que estavam habituados, conforme ficamos sabendo em um trecho posterior 

do mesmo depoimento: “soube depois que um dos participantes, mais ou menos frequente, 

das rodas de Choro do bar em frente era ninguém menos do que Adoniran Barbosa”. Assim, 

entre Bach e Barbosa, a casa da família Hirose produzia e absorvia música, somando seus 

próprios timbres à atmosfera sonora do bairro. 

Entre os sons que configuravam o cenário do Bixiga nas décadas de 1970 e 1980, 

que a família Hirose fez questão de lembrar, podemos compreender bem como era o cotidiano 

na região: Miwa e Mari relatam uma convivência onde os sons da esfera privada 

reverberavam na esfera pública quando nos contam que “mesmo sendo uma descida perto da 

Av. Paulista, era uma rua calma e à tardinha ouviam-se os repetidos gritos das mães: ‘Biiiiirá 

[ou Beto, Cássio ou Genaro...], chega de brincar na rua e já para casa!’; hoje, algo impensável. 

Todo mundo vivia à vontade.” E que “ouvíamos os gritos da Dona Teresa, chamando pelo 

cachorro que escapava pelo portão: ‘Poooongue, volta aqui!’”. Os pais, Shoso e Sanae, 

descrevem com notas de nostalgia uma paisagem sonora onde se ouvia “o sino de uma capela, 

que ficava onde hoje está o Hotel Maksoud. É uma pena que hoje, muito dos encantadores 

sons do bairro tenham desaparecido.” E ainda “o apito do amolador de faca e de outros 

pregões de rua... (“ro-pa vé-i-a” “gar-ra-fei-ro”) tudo isso foi desaparecendo, é uma pena! 

Havia menos poluição sonora e até os ensaios da Vai Vai chegavam muito nítidos até nossa 

casa”. Este trecho do depoimento de Sanae evidencia claramente um aspecto da linguagem 

musical que é especialmente relevante quando pensamos a música em relação com a 

transmissão de valores culturais o e processo de formação do senso estético, como veremos a 

seguir. 

A música, por ter como seu veículo transmissor o som, compartilha com ele uma 

característica que as demais expressões artísticas não dispõem – senão muito parcamente, 

como seria o caso da Literatura Oral ou da maioria das Artes Dramáticas: ela é naturalmente 

invasiva. De maneira diversa de um livro, uma peça de teatro ou uma exposição, a música não 

espera consentimento para se infiltrar em outros ambientes em sua jornada pelo espaço. Todo 

habitante de ambientes urbanos sabe muito bem o transtorno que é ter um vizinho com um 

gosto musical que não nos agrada. A música se espraia pelo território embalada no ar que 

respiramos, fazendo vibrar tudo o que toca, tocando corações e mentes. Também por isso ela 
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guarda um caráter agregador na sua origem, já que ser discreta é conceitualmente contra a sua 

natureza. 

Ora, qualquer composição musical é feita para ser escutada, de preferência pelo maior 

número de pessoas possível. Ainda assim, a música oferece mais uma possibilidade que nem 

todas as linguagens artísticas compartilham que pode ser compreendida facilmente quando 

olhamos para um tipo específico de expressão musical: a “música de elevador”. A música não 

necessariamente exige o monopólio da nossa percepção, podendo atuar em segundo plano 

enquanto nossos cérebros se concentram em outras tarefas. Ela pode configurar-se como o 

centro das atenções de um evento ou figurar apenas como um detalhe do ambiente. Isso 

confere aos sons e às palavras de uma composição um poder de influência quase subliminar 

na medida em que muitas vezes estamos absorvendo um conteúdo musical sem mesmo nos 

darmos conta disso. 

Este processo de influencia subliminar que a música pode exercer tem, no caso da 

família Hirose, mais um agravante: a língua. Conforme nos explica Chie nos trechos a seguir, 

o domínio da língua portuguesa foi desenvolvido aos poucos em uma dinâmica de 

biculturalismo: “em casa falávamos japonês (minha mãe até hoje tem muitas dificuldades com 

o português) e na escola e no bairro o impacto de uma Cultura tão diferente: a brasileira. (...) 

imagine uma criança de seis anos, ainda sem falar muito de português (o que só viria a ocorrer 

depois, com a escola) instalada no Bixiga, pertinho da Vai-Vai, brincando na rua com as 

crianças da vizinhança...”. Neste sentido, o caráter predominantemente instrumental do 

Chorinho pode ter representado um facilitador não só para a absorção do gênero musical em 

si, mas também para a compreensão da expressão cultural brasileira como um todo, mesmo 

sem a compreensão completa do idioma corrente. Se nossos entrevistados usavam uma língua 

diferente dentro e fora de casa, havia também uma linguagem que estava presente nestas duas 

esferas: a Música, que atuava como mediadora e intérprete entre a vida privada e a vida 

pública da família. Quando Sanae nos relata que “(...) aquele grupo de Chorinho abriu para 

mim a compreensão de um estilo totalmente diferente: o do Brasil. A espontaneidade na 

forma de se expressar, a liberdade brasileira, a improvisação. É um Brasil livre que deixa o 

coração voar. Esses valores brasileiros, que já nos tinham cativado desde que chegamos, 

foram consolidados quando os vimos encarnados nessa belíssima Arte do Choro, da roda de 

Choro.” fica explícito como, mesmo para uma pessoa pouco fluente na língua portuguesa, a 

música é capaz de refletir as características e nuances da sua Cultura de origem, fazendo às 

vezes de mediadora no diálogo entre diferentes expressões da criatividade humana.  
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Mesmo com todas as diferenças culturais entre os habitantes do Bixiga dos anos 

1970, as memórias da família Hirose descrevem relações bastante harmônicas entre eles. Chie 

nos conta que “a Almirante Marques Leão era das pessoas comuns, assim. E as crianças, 

brincávamos todas juntas na rua” ao que sua irmã Miwa completa descrevendo detalhes do 

cotidiano naquela rua: “a Dona Luíza, de manhãzinha, varria a calçada, desde a nossa casa 

(duas casas acima da dela) até duas casas abaixo da dela: como se fossem de seus parentes. As 

pessoas da vizinhança se conheciam, se cumprimentavam, e as crianças brincavam todas 

juntas na rua. Toda vez que eu ficava na janela, as pessoas que passavam me perguntavam: ‘É 

você que fica tocando piano?’ (eu toco desde os 3 anos...). Ao dizer que sim, eu recebia 

elogios. Havia entre os vizinhos uma ‘intimidade’: ouvia-se brigas dos vizinhos; sabia-se de 

alguém enxotado para fora de casa; o aroma do bolo que estava assando; festinhas de 

aniversário etc. Todos ficavam sabendo de tudo, mas ninguém interferia na vida dos outros, 

fingindo não saber de nada”. A mesma dinâmica de diálogo entre culturas diversas se 

reproduz no âmbito musical, de maneira que as manifestações culturais se tornam os próprios 

mecanismos disparadores das inter-relações culturais.  

Do ponto de vista da Educação, esta passagem do depoimento de Miwa vai ao 

encontro das ideias de Hellmut Becker (Adorno, 1969, Pg. 180) quando este nos diz que “(...) 

o talento não se encontra previamente configurado nos homens, mas que, em seu 

desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é submetido. Isto quer dizer que é 

possível "conferir talento" a alguém”. Desta forma, fica claro como a atmosfera sociocultural 

que assistiu à chegada e ao estabelecimento da família Hirose na cidade de São Paulo foi 

cúmplice na formação dessas pessoas, gerando um ambiente onde a Cultura produzida não 

difere em valor da Cultura consumida. Miwa Hirose, que conquistou o título de mestra em 

Música pela San Francisco Conservatory of Music, em 1998, fala desta relação da música 

com o processo de formação do sujeito apontando para um enfraquecimento do vínculo entre 

o indivíduo e sua Cultura: “nesses vinte e cinco anos como professora de música, vejo uma 

grande perda nesse sentido: a falta de um enraizamento musical na vida das pessoas”. Neste 

ponto, refletindo sobre os obstáculos que se colocam no processo emancipatório, 

concordamos – assim como Miwa, aparentemente – com Theodor Adorno (Ibidem, Pg. 180) 

quando ele afirma, dialogando com Becker e concordando com Kant, que “se atualmente 

ainda podemos afirmar que vivemos numa época de esclarecimento, isto tornou-se muito 

questionável em face da pressão inimaginável exercida sobre as pessoas, seja simplesmente 

pela própria organização do mundo, seja num sentido mais amplo, pelo controle planificado 
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até mesmo de toda realidade interior pela indústria cultural. Se não quisermos aplicar a 

palavra "emancipação" num sentido meramente retórico, ele próprio tão vazio como o 

discurso dos compromissos que as outras senhorias empunham frente à emancipação, então 

por certo é preciso começar a ver efetivamente as enormes dificuldades que se opõem à 

emancipação nesta organização do mundo”. Portanto, podemos apontar, ainda que 

preliminarmente, a fragilização do elo entre o indivíduo e sua Cultura local como uma forte 

barreira para o desenvolvimento de sua identidade pessoal, e logo para seu processo de 

emancipação. 

O interesse e a sensibilidade musical presentes no ambiente familiar dos Hirose 

permitiram a convivência harmoniosa entre atmosferas sonoras bastante distintas, como 

podemos concluir no depoimento de Maki: “(...) em nossa família, a música era erudita, 

folclórica ou sacra; os instrumentos, piano, órgão e flauta doce. E à noite éramos convocados 

a ingressar no mundo daqueles senhores e a ouvir aquele som maravilhoso, que, anos mais 

tarde, viríamos a saber que se chamava Chorinho”. Na fala de Chie encontramos mais uma 

afirmação desta mesma circunstância onde música erudita (sacra e folclórica) e música 

popular coabitam o mesmo ambiente sem que haja concorrência entre as duas, nem tampouco 

uma integração completa. Referindo-se à roda de Choro que ocorria regularmente na sua 

vizinhança, Chie nos conta: “para uma família que só tinha discos de música erudita e de 

canções folclóricas japonesas, essa música da rua era envolvente, fascinante, embriagadora. 

Nosso quarto, o das crianças, estava mesmo em frente a esse grupo: imagine o contraste de 

começar a noite com o ensaio de órgão da mãe, tocando prelúdio de Bach ou Amazing Grace 

e, em seguida, Lamento, Pedacinhos do Céu, Odeon (espetacular na flauta transversal) etc. e 

finalizando com CArinhoso”. Se colocarmos lado a lado a sonoridade erudita de um Bach e o 

fervor percussivo da bateria da Vai Vai constataremos que atendem a estéticas opostas, que 

podem parecer praticamente inconciliáveis. Contudo, ao entendermos que o Choro está 

embebido de inspiração em ambos os polos, podemos estabelecer sem grandes dificuldades 

um elo musical entre eles, apontando caminhos para o exercício da tolerância e o respeito 

diante da alteridade. 

Esta é nossa teoria e nossa esperança, que se reflete na fala de Chie: “graças à Arte 

do Chorinho, minha mãe – contra tudo o que era de esperar – com toda a naturalidade 

chamava-nos – mesmo não sendo hora de criança ficar acordada – para, madrugada adentro, 

assistir ao carnaval (que muitos evangélicos brasileiros ainda hoje consideram uma festa 

diabólica!)”. Nestes termos defendemos que o Choro – e por extensão a música e as Artes em 
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geral – desempenham um papel fundamental no processo de formação do indivíduo e 

desenvolvimento de um senso crítico apurado, já que carrega no seu bojo não só uma 

expressão estética, mas também todo um conjunto de valores subjacente que permitem 

assimilar mais conscientemente uma expressão cultural. Nas palavras e na experiência de 

Chie esta possibilidade se apresenta plenamente colocando o Choro como “algo essencial para 

minha formação e integração neste país”. 

 

 

 

     *** 
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3 ENTRE O QUINTAL E O MUNICIPAL 

CARACTERÍSTICAS DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL  

A discussão sobre formas alternativas de Educação vem se expandindo nos meios 

acadêmicos a partir década de 1980, tendo especial efervescência no Brasil ao longo dos anos 

90, conforme nos aponta Maria da Glória Gohn (1997, p.52). Terminologias como ‘Educação 

informal’ e ‘não-formal’ surgem para se referir a práticas educacionais mais ou menos 

sistematizadas que buscam complementar carências da escola tradicional. O assunto adquire 

importância na medida em que se constata a precarização do sistema de ensino no país e a 

insuficiência de uma escola espremida entre um conservadorismo monolítico, um contexto em 

ebulição e orçamentos raquíticos. 

Paralelamente, se estabelece no senso comum a ideia de que a causa e a solução 

milagrosa de todos os males do Brasil está na Educação. Nos lares, cada vez menos pais e 

filhos partilham experiências comuns, frequentemente imersos em relações fragilizadas por 

rotinas exasperantes. Surge uma lacuna na formação das nossas crianças e jovens; junto com 

ela, aumenta a preocupação em manter as novas gerações bastante atarefadas, “longe das 

ruas”. Na esfera da Educação, a perspectiva neoliberal do estado mínimo tende a gerar 

carências no atendimento à população, que naturalmente vai buscar apoio por vias 

alternativas. Assim, quanto menos desenvolvida é a sociedade capitalista, mais funções serão 

atribuídas às outras instituições, principalmente as escolas. Mais responsabilidade para nossos 

colégios já sobrecarregados. 

Este é o espaço que a Educação não-formal tenta preencher. Um impulso pedagógico 

que faz prevalecer a formação (do alemão Bildung, conforme formulado por Hegel, Goethe e 

desenvolvido por outros pensadores) sobre a informação. Propõe espaços de ensino para um 

desenvolvimento mais diversificado, sem uma vocação necessariamente normativa ou 

utilitária.  

Os conceitos de Educação formal, informal e não-formal surgem diante da 

constatação de que a Educação não pode ser considerada como um processo que se limita a 

um espaço específico ou um intervalo de tempo determinado. Diferencia o ensino escolar 

tradicional - dos primeiros anos da pré-escola até a conclusão do ensino superior - do ensino 

informal – processo que se estende por toda a vida do indivíduo, onde se adquire, 

inconscientemente, os saberes mais diversos através do encontro de horizontes mentais -. 
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Entre essas duas instâncias situa-se a Educação não-formal, organizada, sistemática, mas não 

sujeita ao espaço escolar, tampouco ao seu viés normatizador. 

A Educação formal, embora se configure como um campo vasto e dinâmico, tem 

seus limites relativamente bem estabelecidos, na medida em que compreende uma série 

determinada de disciplinas, elaboradas e ministradas de acordo com um cronograma; sempre 

em relação com uma instituição. Assim sendo, de acordo com Valéria Aroeira Garcia (2005, 

p.36), a Educação formal “privilegia a homogeneização, negando as especificidades e 

diferenças que geram desigualdades, portanto não propicia o diálogo”. A autora ressalva que 

não é uma condição absoluta da Educação formal, mas que na maior parte das vezes esta 

assume um caráter reprodutor e limitador. Não se trata de negar seu potencial criativo e 

transformador, mas de descrever “a situação da maioria das escolas do país demonstrada a 

partir de inúmeras pesquisas, pelos mais diferentes vieses” (ibidem). 

A Educação não-formal, por outro lado, não pode ser determinada a partir de seus 

limites, pois compreende todo o processo educacional que se dá fora dos ambientes 

tradicionais de ensino. Em Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1970, p.34), Freire nos aponta 

que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”, propondo um processo educacional contínuo e omnidirecional. 

Ora, se assumimos que toda interação humana tem um teor educativo, na medida em que 

definimos a nós mesmos pela interação com o outro, o escopo da Educação não-formal corre 

o risco de se tornar monumental, amplo demais para se efetivar como um campo de pesquisa 

viável. 

Deparamos-nos então com uma nova questão: como determinar a Educação não-

formal sem apelar para uma oposição em relação à Educação formal? Bastaria dizer sobre a 

Educação não-formal que ela compreende todo movimento educativo que se dá fora do 

escopo da Educação formal? Seria equivalente a dizer que ‘isto é isto porque não é aquilo’. 

Não basta. Neste breve estudo, nossa intenção não é responder a essas perguntas – se é que 

elas precisam de respostas -, mas sim contribuir com reflexões em torno desta problemática. 

Para tanto, vamos observar algumas características próprias dos contextos educacionais não-

formais, buscando compreender melhor onde e como podem ser ativadas deliberadamente 

para fortalecer os processos de formação do indivíduo em direção à emancipação. 
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CONTATOS DA ARTE COM O PROCESSO DE FORMAÇÃO 

Para nos ambientarmos nesta via de mão dupla que compreende o intercâmbio da 

Arte com o processo de formação de um individuo seguiremos os passos do filósofo alemão 

Josef Pieper, através de Jean Lauand. em ‘A Doutrina da Participação na Estética Clássica’, 

Lauand discorre sobre a esfera transcendental da Arte a partir da obra do pintor ítalo-

brasileiro Fulvio Pennacchi, apontando um caminho para a interpretação das linguagens 

artísticas em seus desdobramentos mais profundos, do ponto de vista existencial. No texto, 

nos é apresentada uma faceta do pensamento de Pieper preciosa para estabelecermos com 

mais clareza a íntima relação entre o fazer artístico, a Filosofia da Arte e o processo de 

formação do sujeito. Neste ponto podemos compreender melhor como e porque a Cultura 

Popular é um elemento importante para a Educação, sobretudo quando se configura em uma 

prática cultural cotidiana, local, desvinculada do eixo midiático e sem pretensões pecuniárias. 

O mesmo artigo de Lauand tem especial valia para o exercício proposto aqui na medida em 

que busca, através de uma manifestação artística, desvendar os contornos de uma ‘alma 

brasileira’. Esta mesma que o maestro Heitor Villa-Lobos associou ao Choro quando afirma 

que este “é a alma musical o povo brasileiro”, um modus vivendi que se ampara na 

“simplicidade, a fraternidade, o acolhimento, a festa, o amor”, conforme nos propõe Lauand. 

A associação entre o Choro e a pintura é sugerida pelo próprio autor ao colocar que o pintor 

Fulvio Pennacchi “identificou-se com o Brasil que lhe forneceu matéria-prima para uma Arte 

original e profunda; seus quadros são algo assim como delicados Chorinhos compostos por 

um erudito clássico.” 

Ainda no rastro do estudo ‘A Doutrina da Participação na Estética Clássica’, vamos 

abordar o Choro de acordo com o referencial da Filosofia da Arte clássica onde seis elementos 

figuram como as principais forças motrizes do fazer artístico: amor, contemplação, criação, 

participação, festa e louvor. Se o primeiro e o último desses elementos (amor e louvor) estão 

presentes de forma mais abstrata no âmbito do Choro, apontando para uma esfera 

transcendental, os demais se manifestam de maneira bastante concreta nas rodas de Choro. 

Para identificá-los, basta visitar uma das muitas rodas que se reúnem para dedicar-se ao 

Chorinho em espaços mais ou menos formais – atividade que outra vez recomendamos 

enfaticamente. É válido ressaltar aqui, quando nos referimos à roda de Choro, que nem toda 

performance chorística tem necessariamente o caráter de roda, podendo muitas vezes adotar o 

aspecto de uma apresentação musical que atende aos moldes da Tradição erudita europeia, 
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que hoje se estende à grande maioria das expressões artísticas presentes nos grandes meios de 

comunicação. Este modelo, que pressupõe uma fronteira clara e intransponível entre artista e 

público, estruturas musicais fixas e foca-se quase que exclusivamente no elemento da festa ou 

da contemplação superficial, também pode acometer a tradição chorística gerando um fazer 

musical enrijecido, pasteurizado. Como vimos, alguns historiadores do gênero dedicam a 

palavra ‘Chorinho’ para denominar exclusivamente a esta forma “engessada” de tocar Choro, 

tipicamente executada por um regional devidamente uniformizado com camisas listradas e 

chapéus de palha com aba curta. Não vamos atender a essa nomenclatura no presente estudo, 

mas é válido apontar sua existência já que ela denota um cisma dentro do próprio gênero entre 

chorões que defendem este ou aquele modo de tocar Choro. 

CONTEMPLAÇÃO, CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Na permeabilidade espontânea da roda de Choro é que se manifestam plenamente os 

elementos sobre os quais falávamos anteriormente. Naturalmente, não se trata de fatores 

independentes, que possam ser isolados um do outro cartesianamente, mas tentaremos aqui 

fazer o exercício de propor uma cadência entre eles, apontando em que aspectos do fazer 

musical eles estão presentes com mais nitidez. Olhemos primeiro para os elementos mais 

objetivos, partindo da contemplação do fazer musical dos chorões antigos, os “nego véio”. 

Neste ato estabelece-se não só a relação com uma maneira de tocar tradicional, mas com o 

cânone do Choro e sua forma de traduzir o mundo e o modo de vida do brasileiro. Não se trata 

de contemplar meramente um músico fazendo música, mas toda uma visão de mundo que se 

expressa musicalmente no Choro, uma ótica-música. Uma musicalidade que, assim como a 

obra de Pennacchi pelos olhos de Lauand “nos mostra o valor do simples, a riqueza da alma 

boa, ingênua, brasileira”. O ato de contemplação do mundo criado (seja por obra divina ou 

humana), neste caso, não se restringe à passividade do espectador; ao contrário, provoca a 

invenção, o engenho, a criatividade. O convite à criação já é em si um convite à participação 

na medida em que instiga uma reprodução inventiva, que será tão preciosa quanto maior for a 

capacidade do intérprete de conferir algo de próprio àquilo que, conforme nos aponta Pieper 

(1958), é uma torrente de conteúdos musicais que derivam de uma fonte anterior (poderíamos 

dizer até ancestral) e são passados adiante de geração em geração. Inserir-se nesta torrente é 

tornar-se componente e agente de uma Tradição, é participar em sua acepção mais ampla e 

virtuosa. Não se trata de ver a roda, ouvir a roda, mas ser a roda de Choro. A festa ocorre 
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quase como uma consequência natural deste processo de participação a partir do momento em 

que inclui não só os chorões propriamente ditos (que por si só poderiam configurar um ensaio, 

no máximo um conserto, nunca uma roda), mas também atrai os espíritos que se sentirem 

tocados por essa ótica-música. Participantes que não se colocam como protagonistas – se é 

que há protagonistas em um ambiente como esse –, mas que são fundamentais para a 

realização da roda. Opondo-se à lógica do espetáculo, onde a fronteira entre artista e plateia é 

um fator inflexível e bem estabelecido, na roda de Choro (assim como nas rodas de Samba, de 

Capoeira, de Jongo, etc.) essas duas funções se mesclam em um mesmo indivíduo que alterna 

organicamente suas atividades entre música, pausa, papo, palmas, copo e mais música. No 

que diz respeito aos instrumentistas, a variação de formação musical é própria da roda de 

Choro, assim como é comum vermos a troca de instrumentos entre os músicos, sendo que em 

muitos casos a capacidade de um chorão alternar entre vários instrumentos com versatilidade 

é tão valorizada nas rodas de Choro quanto o virtuosismo em um único instrumento. 

AMOR, FESTA E LOUVOR 

Falemos agora dos elementos menos concretos que se relacionam com o fazer 

artístico dentro da perspectiva da Filosofia da Arte que adotamos aqui. Nos dois extremos 

deste ciclo, ligando-se um ao outro por meio de sua natureza transcendental, estão o amor e o 

louvor. De acordo com Lauand “a festa e a Arte se alimentam do amor”, mas não falamos 

aqui de uma amorosidade tacanha, mesquinha e egoísta, e sim de um amor humano que se 

estende para além do indivíduo até a Humanidade, e depois ainda para uma esfera mais 

elevada: o amor divino. Um amor que, como formulou Pieper, exclama para o outro "Que 

bom que você exista! Que maravilha que você esteja no mundo!". Neste ponto amor e louvor, 

como elementos do fazer artístico, se tocam. O que é o louvor, se não a manifestação coletiva 

(celebração, festividade) do amor divino no reino dos homens? 

A dinâmica fundamental da Educação converge com esta mentalidade que citamos 

acima. Sua essência está no encontro, na troca, na edificação de si a partir da atenção de e 

para o outro. Esta mesma dinâmica está impregnada na prática da roda de Choro (e também 

em uma Jam session de Jazz, um desafio de Repente, uma rinha de MCs, um Samba de 

partido-alto, etc.), assim como em um costume muito interessante que comentaremos a seguir 

presente na região de KwaZulu-Natal, ao norte da África do Sul, fronteira com Moçambique.  
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Recentemente, memes (composições pictórico-verbais muito comuns nas mídias 

sociais que em geral veiculam mensagens inspiradoras ou humorísticas) de teor 

sentimentalista ou esotérico se espalharam pelas mídias sociais reproduzindo esta mensagem 

da Cultura Ubuntu que, como dissemos, está intimamente ligada ao conceito de Educação que 

tratamos aqui. Embora esses meios de comunicação sejam especialmente propícios para a 

divulgação de conteúdos imprecisos ou deturpados, também podem atuar como um excelente 

laboratório de relações humanas na contemporaneidade, ou ainda servir de plataforma para a 

reflexão e o diálogo. O uso da expressão de origem zulu ‘sawabona shikoba’ nas mídias 

sociais contempla claramente esses dois aspectos: é tendencioso e superficial, por um lado, 

ainda que sua essência refira-se a uma dinâmica bastante presente nas mídias sociais que 

associa (de maneira quantificada) a existência e relevância de um indivíduo com a 

repercussão daquilo que ele expressa (ou melhor dizendo, a quantidade de “likes” que ele 

ganha com seus “posts”). 

Conforme nos explica Mestre Macaco, professor de capoeira e articulador da Cultura 

Popular, em entrevista concedida especialmente para esta pesquisa:  

“’Sawabona’ e ‘shikoba’ não significam apenas ‘eu te amo, eu 

te respeito’, como se usa frequentemente nos “memes’. Na 

verdade, é um cumprimento cotidiano equivalente ao nosso ‘oi, 

como você está?’ e ’tudo bem, e você?’ que são utilizados em 

comunidades de Cultura Zulu. Naquele contexto, tem um 

significado maior, já que nessas tribos a maior punição para 

alguém que vez algo errado é ser excluído da sociedade. O 

infrator torna-se um ser que ninguém vê, ninguém se dirige a 

ele. A exclusão completa que se opõe a integração completa. 

Neste contexto, ‘sawabona’ significa ‘eu te vejo, eu te 

considero, você é importante para mim e eu te respeito’ ou ‘eu 

reconheço a sua existência’ e ‘shikoba’ significa ‘então eu 

existo para você’. A partir da visão do outro constata-se a 

existência de si, enquanto que, ao ser ignorado, o indivíduo põe 

em dúvida seu próprio ser, torna-se um espírito invisível. Assim 

cada um só existe a partir do reconhecimento do outro.” 
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A grafia destes termos admite variações como ‘sawu bona’, ‘sawubona’, ‘shikona’, 

‘sikhona’ e ‘sikona’, provavelmente relacionadas a variações linguísticas diatópicas, mas o 

sentido fundamental se mantém, indicando sempre a ‘existência para o outro’ como pré-

requisito para constatar a própria existência. Podemos perceber melhor a relevância desta 

prática para os povos que a perseveram observando outro de seus hábitos, também bastante 

sintomático: A punição mais severa que pode ser aplicada a um membro dessas comunidades 

é ignorá-lo total e completamente. Um castigo semelhante a “dar um gelo” em alguém, mas 

com uma severidade incomparável, equivalente talvez à excomunhão ou o exílio dentro de 

uma mentalidade ocidental. 

Ora, se a ‘existência para o outro’ é pressuposto para nossa própria existência, a 

‘não-existência para o outro’ incorre fatalmente na desintegração de si. Como podemos ter 

certeza de que somos sem o olhar do outro para assegurar a legitimidade da nossa própria 

existência? Este processo está intimamente ligado à noção de pertencimento a uma 

coletividade, mas vai além dele na medida em que configura não só a exclusão de 

determinado grupo, e sim da própria realidade como um todo. 

Um fenômeno semelhante, que configura em um grupo a noção de totalidade da 

espécie, ocorre em diversas línguas indígenas do Brasil. É o caso das tribos Chiripá, Kainguá, 

Monteses, Baticola, Apyteré e Tembekuá, entre outras, onde é comum se usar a mesma 

palavra para denominar a tribo e para referir-se ao ser humano como um todo. Embora sejam 

conhecidos por nomes distintos, todos esses agrupamentos Guarani se autodenominam Avá 

(ou Awá, as duas grafias podem ocorrer), que significa ‘pessoa’ em sua língua. Segundo o 

ISA (Instituto Sócio Ambiental), a palavra “awá está relacionado com os termos inflexivos 

referentes a "pessoa" e "povo" em várias outras línguas Tupi-Guarani”, como os Guajá, 

Ka’apor, Tembé e Guajajara. Ou seja, na mentalidade dos membros destas tribos, a noção de 

Ser Humano está intimamente ligada à ideia de pertencimento a uma coletividade. Logo, a 

condição de não-pertencimento ao grupo acarreta também um status que vai além do fato de 

ser ‘estrangeiro’, mas também incorre em não ser considerado propriamente um Ser Humano. 

Talvez possamos encontrar uma analogia ocidental desta mesma forma de pensamento no 

conceito presente no Império Romano de ‘barbărus’, ou seja, aquele que não se identifica 

com nossos costumes e portanto não é um “dos nossos”, um sujeito preso a uma condição que 

não está ligada apenas à ideia de cidadania, mas se estende até o nível de Humanidade, 

determinando os limites da própria espécie a partir de traços socioculturais. Ainda neste eixo, 

poderíamos tentar estabelecer uma relação entre esta mentalidade e a controversa posição da 
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Igreja Católica em relação a aceitar que índios e negros tivessem uma alma como os homens 

brancos, mas não estamos aqui em posição de levantar este debate, muito menos em condição 

de levá-lo a cabo. Voltemos portanto para nossa investigação em torno da Educação não-

formal e quais contribuições a roda de Choro pode trazer para o processo de formação. 

A prática do Choro manifesta em suas características formais muito desse “olhar para 

o outro”, sobretudo na sua composição espacial típica: a roda. A disposição em círculo é um 

traço muito frequente nos hábitos culturais tanto negros quanto indígenas, assim como em 

diversas outras culturas, inclusive as europeias, embora no âmbito formal seja mais comum 

observarmos uma disposição em fileiras, tendo à frente uma figura de poder (por exemplo, 

uma sala de aula tradicional, um concerto de música, um culto católico, uma palestra, um 

discurso político, um ensaio de orquestra...). Nos meios da Educação formal, a organização da 

turma em roda costuma ser reservada para os níveis iniciais do ensino infantil, ou raros 

momentos de descontração nos ciclos posteriores da pedagogia vigente. Naturalmente, trata-

se aqui de uma grosseira generalização, mas que infelizmente poderá ser confirmada na 

maioria dos casos de espaços pedagógicos formais. 

Mais do que uma maneira de organizar a sala de aula, a disposição dos alunos em 

fileiras e colunas diante de um professor é sintoma de uma mentalidade pedagógica baseada 

em relações de poder bem estabelecidas e em um processo de formação homogeneizante. Se 

por um lado ele aparenta ter forte ênfase democrática, na medida em que oferece a todos os 

participantes da ação pedagógica recursos semelhantes para seu aprendizado, hoje sabemos 

que as formas de apresentação e assimilação do conteúdo são infinitamente variáveis, assim 

como a bagagem intelectual que cada um traz de sua vivência fora do ensino formal, de 

maneira que os procedimentos tradicionais da Educação formal podem acabar agindo como 

um obstáculo ao desenvolvimento intelectual de uma parcela considerável do corpo discente, 

na contramão da inclusão e da construção da igualdade. 

Com isso, não queremos defender este, aquele ou um outro modelo pedagógico, mas 

sim atentar para uma das maneiras pela qual a Educação não-formal tem potência para 

efetivamente impulsionar o processo de formação dos indivíduos, apresentando para ele 

formas variadas para o pensar e o fazer comum dos homens. A roda de Choro expressa isso 

bastante claramente, pois admite em si uma grande variedade de habilidades e temperamentos 

musicais – desde o ritmista formado nas batucadas de rua até o flautista erudito, com o 

respaldo acadêmico de um conservatório ou uma orquestra – demonstrando nitidamente que o 

sucesso da empreitada musical só se dá mediante o trabalho colaborativo. Claro que isso não é 
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mérito exclusivo do Choro, praticamente qualquer manifestação artística ou cultural feita 

coletivamente irá expor com a mesma nitidez a importância de se trabalhar em conjunto, bem 

como abrirá espaço para habilidades e temperamentos variados; entretanto, a posição 

intrinsecamente fronteiriça (entre o erudito e o popular, entre inovação e Tradição, entre 

improviso e reprodução) que é característica do Choro permite um destaque maior para o 

aspecto da diversidade cultural, assim como evidencia seu código de valores peculiar. A 

condição de fronteira é, em si, emancipatória, na medida em que rompe com os cânones de 

um e de outro lado, torna explícita a crise, a diferença. 

ALMA BRASILIANA 

Outro aspecto particular do Chorinho enquanto expressão musical popular brasileira 

que ajuda a revelar seu valor inestimável como instrumento nos processos de formação está 

ligado à sua persistência ao longo do tempo. Como já vimos anteriormente, o gênero do 

Choro comemora mais de um centenário de existência, mantendo praticamente as mesmas 

características formais (resumidamente: o caráter instrumental, a improvisação, o formato em 

roda, a informalidade e a sonoridade rítmico-melódica tipicamente brasileira). Este fato não 

só nos oferece distanciamento histórico suficiente para uma análise ampla, mas também 

denuncia uma associação do gênero com a dinâmica da Tradição, que veremos com atenção 

um pouco mais adiante. Os fatores que propiciaram esta continuidade do gênero e sua praxis 

musical, mesmo diante de condições adversas, do surgimento e desaparecimento de tantas 

manifestações artísticas nestes quase 150 anos, não estão totalmente claros. Nossa suspeita é 

que, por um lado, a prática do Choro consegue se manter simplesmente porque ainda retrata 

fielmente no presente a “alma brasileira” da qual falam Villa Lobos e Lauand; por outro lado, 

podemos pensar que o Choro persiste porque atende à dinâmica da Tradição conforme nos 

propõe Josef Pieper, remetendo a um passado abstrato, criando uma ponte intangível entre as 

gerações de hoje e de ontem com antepassados anônimos. Não se trata de uma temporalidade 

direta, mas do resgate de uma herança ancestral sistematicamente marginalizada pela Cultura 

colonizadora; um modo de ser e produzir Cultura predominantemente afrodescendente que se 

reconfigura sob o verniz da estética europeia para subsistir em um novo território geográfico e 

cultural. 

Lembrando que a cosmovisão afro-brasileira tem uma ênfase forte na ancestralidade 

e na reverência aos antepassados, não nos parece absurdo admitir que o Choro se imbui desta 
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mesma potência ancestral enquanto se estabelece como Tradição. Tais sutilezas inerentes ao 

Choro mal podem ser percebidas ouvindo-se uma das muitas gravações que temos do gênero, 

mas são escancaradas quando acompanhamos a dinâmica de uma roda de Choro ao vivo, onde 

a estética aparentemente “cativa” da sonoridade chorística (muito semelhante a uma fuga 

barroca) não basta para ocultar o teor rebelde do Choro: a subversão pelo ritmo. Simbolizada 

principalmente pelo pandeiro (que não por coincidência é presença obrigatória também no 

Samba e na Capoeira), a insurreição estética do ritmo no Choro vai bem além dele, pois se 

manifesta no fraseado de todos os instrumentos e sobretudo no movimento dos corpos que 

dançam, balançam, efetivamente participam da celebração. 

Assim o Choro aponta para o sagrado, através da ancestralidade da Tradição, a 

matriz cultural (europeia também, mas principalmente africana) que está distante no espaço, 

mas presente naquele fazer musical. Esta ancestralidade pressupõe uma percepção cíclica do 

mundo, avessa à linearidade típica da mentalidade eurocêntrica, e está fortemente alicerçada 

na cosmologia afro-brasileira se desdobrando em um número vasto e variado de expressões 

culturais populares, sendo que encontrou sua legitimidade primeira aos olhos da Cultura 

estabelecida no Choro. 

Mas como isso se relaciona com a experiência da família Hirose, que não se 

amparava nem nos valores culturais europeus nem se identificava especificamente com a 

perspectiva africana? Algo de divino (e de erudito, lembrando que as bases da música 

ocidental erudita estão intimamente ligadas à prática litúrgica) no Choro permitiu a 

aproximação com as peças sacras que já permeavam o repertório da família Hirose. Por outro 

lado, podemos traçar ainda uma aproximação semelhante entre as peças folclóricas que esses 

imigrantes estavam familiarizados com o caráter explicitamente popular da sonoridade do 

Choro. Semelhanças frágeis, mas que foram suficientemente expressivas para estabelecer uma 

via de diálogo entre o repertório cultural trazido do Japão com as formas de viver do Brasil.  

A esse respeito, a passagem do depoimento de Miwa Hirose que transcrevemos a 

seguir é especialmente pertinente:  

“Toda vez que ouço os mestres do Choro sinto-me em casa, é 

algo que me pertence, que integra minha formação mais 

profunda. Para mim há duas músicas entranháveis, do coração: 

as do órgão para minha vida espiritual e o Chorinho para a vida 

quotidiana. Nesses vinte e cinco anos como professora de música, 

vejo uma grande perda nesse sentido: a falta de um enraizamento 
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musical na vida das pessoas. Procuro que as crianças que 

estudam comigo tenham, desde a infância, essas sólidas raízes.” 

 

Curiosamente – mas com certeza não por mera coincidência –, em um discurso feito 

em João Pessoa no ano de 1951 o maestro Heitor Villa-Lobos traz um ponto de vista que 

converge totalmente não só com a ótica de Miwa, mas também com a perspectiva que 

tentamos delinear ao longo das últimas páginas: 

"O Brasil já tem uma forma geográfica de um coração. Todo 

Brasileiro tem esse coração. A Música vai de uma Alma à outra. 

Os pássaros conversam pela Música; eles têm coração. Tudo o 

que se sente na vida se sente no coração. O coração é o 

metrônomo da vida. E há muita gente na Humanidade que se 

esquece disso. Justamente o que mais precisa a Humanidade é 

de um metrônomo. Se houvesse alguém no mundo que pudesse 

colocar um metrônomo no 'cimo da Terra', talvez estivéssemos 

mais próximos da Paz. Por que se desentendem, vivem 

descompassados Raças e Povos? Porque não se lembram do 

metrônomo que guardam no peito: o coração. Foi fadado por 

Deus justamente no Brasil possuir uma forma geométrica de 

coração e haver um ritmo palpitante em toda a sua Raça..."  

 

O Choro concentra esse teor sagrado em uma liturgia espontânea, pouca afeita a 

formalismos mas que não se abstém de fundamentos tácitos bem menos maleáveis do que 

pode parecer à primeira vista. Os procedimentos do chorão estão sujeitos a diversas sutilezas 

que podemos associar a este gênero musical de maneira geral, ainda que encontremos 

especificidades nas práticas de cada roda de Choro (obedecendo a uma dinâmica que se 

reflete em praticamente todas as manifestações culturais afro-brasileiras, sobretudo nas mais 

calcadas na transmissão de saberes por via da oralidade). Mas então, diante de tantas 

possibilidades e variações, como se dá o processo de assimilação e aprendizado do Choro? 

Durante as pesquisas de campo que permearam o desenvolvimento deste estudo tive a 

oportunidade de vivenciar uma experiência que nos ajuda a responder a essa pergunta e retrata 

bem a dinâmica da transmissão de conteúdos no Choro. Em visita ao Clube do Choro de São 

Paulo, numa das rodas semanais que lá ocorrem, cheguei acanhado com meu pandeiro fiel 
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debaixo do braço. Vendo que já havia dois pandeiristas na roda puxei do tamborim e pedi 

licença para me integrar à batucada. Incentivado por um ou outro dos músicos, sentei na roda 

sob os olhares desaprovadores dos demais chorões. Timidamente, fui ponteando cada tema, 

acompanhando com toda a atenção os melindres do cavaco e do pandeiro, que oscilava das 

mãos de um para o outro pandeirista, sem nunca os dois tocarem simultaneamente. No 

intervalo, pouco tempo depois, em conversa com os chorões ouvi de um dos pandeiristas a 

seguinte frase: “Choro se aprende assim, ouvindo bastante, estudando os temas em casa e 

chegando nas rodas, escutando o jeito dos ‘nego véio’ tocar. Tem cara que erra a toda vez a 

mesma parte, e daqui a trinta anos ainda vai estar tocando, e errando na mesma parte”. Neste 

depoimento descontraído se revelam fatores importantes para a transmissão do Choro: o 

compromisso a longo prazo, a noção de certo e errado dentro do gênero e a reverência aos 

antigos, independentemente de seu nível técnico - que não raramente é inferior ao virtuosismo 

afoito dos mais jovens. Em relação a este último item, o conceito de ‘nego véio’ é 

fundamental. Um termo importado das rodas de Samba e que tem total aderência ao ambiente 

do Choro, sendo que tem pouca ou nenhuma relação com a idade ou tom de pele do referido. 

Reflete uma associação com as figuras originárias da música afro-brasileira, detentoras de 

uma tradição anônima e onipresente. O ‘nego véio’ não precisa ser negro nem idoso, mas sim 

deter o conhecimento aprofundado em torno dos saberes da roda de Samba, de Choro, dos 

afoxés baianos, do boi maranhense, etc. Ou seja, o fato de um jovem de pele clara ser 

chamado de ‘nego véio’ não causa nenhum estranhamento nestes ambientes, sendo uma forma 

carinhosa e respeitosa de afirmar a competência de alguém: “esse aí é nego veio, toca 

qualquer instrumento que cair na mão dele”. Importante ressaltar que essa expressão, bastante 

recorrente no léxico chorão, em nada tem a ver com a figura umbandista do “Preto Véio”, 

embora ambas tenham relação com a Tradição Oral e um conhecimento tradicional 

intrinsecamente afro-brasileiro. 

Esta experiência ajuda a descrever um movimento de sístole e diástole no 

aprendizado e manutenção do Choro. É natural que, para efeitos de estudo, acabemos 

adotando certas generalizações que não fazem jus à realidade exata de cada manifestação do 

Choro na cidade de São Paulo, no Brasil ou no mundo. Assumido isso, podemos dizer que seu 

processo de aprendizado envolve um caráter técnico-instrumental (presente no ato de estudar 

a execução musical de cada peça) e um aspecto de pesquisa enciclopédica (relativo à 

descoberta de temas e compositores de menor fama e destaque). Ambas as atividades estão 

inseridas em uma dinâmica complementar entre os saberes colhidos tocando e ouvindo na 
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roda (movimento diastólico) e no estudo individual, “em casa” (sistólico). Frequentando as 

rodas de Choro, o aprendiz se familiAriza com novos temas, toma conhecimento de 

compositores e intérpretes, observa formas de tocar, enfim recolhe diversos elementos que 

nortearão seus estudos dali em diante e, de preferência, toca o máximo que puder. Em 

contrapartida, o trabalho desenvolvido individualmente se converte em motivação para 

retornar à roda e apresentar para o grupo a experiência adquirida. É a lição de casa. 

Estabelece-se assim um círculo virtuoso que tem a oscilação entre os espaços público e 

privado como seu vetor de circulação. Esta dinâmica pode resultar em uma competitividade 

saudável entre os frequentadores de determinada roda de Choro, que veem na evolução do 

companheiro um incentivo para seu próprio desenvolvimento. Por vezes, entretanto, o ímpeto 

de pesquisa se converte em um espírito competitivo menos nobre, com tons de arrogância ou 

desprezo. Resulta que em algumas rodas de Choro paira uma atmosfera de antipatia, que pode 

ser real, mas muitas vezes se revela só aparente depois que se conquista a confiança daqueles 

chorões. Um elemento bastante frequente que pode trazer feições antipáticas para as rodas de 

Choro é a expressão dos músicos, que muitas vezes se revela severa ou apática. Contudo, 

qualquer um que se aventure a tocar Choro percebe logo o porquê daquelas faces sisudas: a 

exigência técnica do gênero e comprometimento com a roda não deixam espaço para esse tipo 

de detalhe. E a cara amarrada ou o olhar distante, em geral, não tem nada a ver com 

desconforto ou indiferença. Pelo contrário, é resíduo da dedicação (sístole) e do gozo 

(diástole). Tanto é que, ao fim de cada tema, assim que um maestro invisível fecha o punho, 

não é raro os instrumentistas irromperem numa gargalhada. 

 

 

“Paravam para falar ou para pedir mais cerveja; para rir à toa, era muito legal!”  

MIWA 
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Alfredo Neto, Pixinguinha, João da Baiana e Alfredinho do Flautim 

 

E ao som exatamente destas gargalhadas, Shoso e Sanae punham os filhos na cama, 

no Bixiga dos anos 70. Mas não só as gargalhadas se insinuavam pelos ouvidos das crianças, 

como recorda Miwa: “Lembro-me muito bem daquelas noites quentes em que ficávamos com 

a janela aberta e, na cama, acompanhávamos toda a movimentação da música com o ouvido. 

Havia cavaquinho, violão, bandolim, pandeiro, surdão”. Retomando os conceitos da Filosofia 

da Arte expostos no texto de Lauand, encontramos mais uma vez nitidamente o aspecto da 

participação que pulsa nas ondas sonoras do Choro, da roda de Choro, embalada no caráter 

invasivo da música. Conforme fica claro um pouco mais adiante no mesmo depoimento, 

quando se observa que "às vezes, vinha de algum quarto da vizinhança um grito sugerindo 

uma peça (“Toca Lamentos”) ou pedindo bis...”, os circundantes, os transeuntes, a vizinhança 

e as crianças na janela de suas casas não eram meros ouvintes do som da roda, mas 

participantes efetivos daquela celebração semanal, membros fundamentais da roda, elos da 

corrente da Tradição. Nessa leitura, não há a relação artista/público, palco/plateia, 

expositor/ouvinte, pelo contrário, a roda de Choro se consolida como um espaço que 

comporta a troca, o diálogo e o convívio, mas mais do que isso, é o terreno da coexistência e 

da celebração conjunta do bem da Criação e da criatividade. 

O texto ‘A Doutrina da Participação na Estética Clássica’ nos conduz através das 

teses fundamentais da Filosofa da Arte clássica estabelecendo relações com a filosofia alemã 

contemporânea. Nesta trajetória de Píndaro a Pieper, a sintomática colocação do poeta lírico 
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alemão Johann Christian Friedrich Hölderlin, o verso presente na elegia ‘Pão e vinho’ tem um 

papel de destaque e faz ressoar sua inquietude ao longo de todo o texto: “Para que poetas em 

tempos de penúria?”. Se Hölderlin já demonstrava preocupação com o definhamento das 

Artes em meados século XIX, Itamar Assumpção apontava uma solução às vésperas do século 

XXI. Em entrevista concedida a Luiz Chagas em agosto de 1999, o cantor e compositor 

natural de Tietê (SP) expõe uma perspectiva muito própria sobre a relação entre sua produção 

e seu fazer artístico com a dinâmica da Cultura brasileira:  

“Nós nos defendemos criando. A gente já se defendeu. Não precisa 

nos defender, né? É bobagem isso. (…) Deixa os pretos, é bom pro 

Brasil, pra música brasileira. Sem eles como é que ia fazer com o 

fado, enfadonho como é, com a música clássica que dá sono e com 

a música de índio que nem chuva chama? Então esse papo de 

racismo deu no meu saco há muito tempo. Bom, posso dizer que ser 

preto é positivo pra mim como artista porque sou preto, entende? 

Tenho a tecnologia dos pretos, não me canso de falar isso. Desde 

que eu me conheço por gente é isso que eu sou na vida. Som, 

música, todo o tempo. Batuque desde criança, os pretos o tempo 

todo.” 

 

Itamar celebra a mestiçagem com o humor que lhe é característico e ilustra com uma 

simplicidade exemplar o processo de desenvolvimento de uma musicalidade espontânea, 

cotidiana, que é adquirida informalmente no contato com a coletividade. Obviamente, sua 

proposta artística se ampara em outros valores, muito distintos da estética do poeta alemão, 

mas de certa forma os dois convergem em mais de um aspecto. Se Hölderlin pergunta "Por 

que definham as Artes? Por que estão mudos os teatros? Por que imóvel a dança?", Itamar 

responde, à sua maneira, revelando a mesma aflição na canção ‘Cultura Lira Paulistana’: 

“(...) Cultura sabe que existe miséria, existe fartura e partitura 

Cultura, quase sempre, tudo atura 

Sabe que a vida tem doce e é dura feito rapadura 

Porcaria na Cultura tanto bate até que fura 

Cultura sabe que existe bravura, agricultura, 

Ternura, existe êxtase e agrura, noites escuras 

Cultura sabe que existe paúra, botões e abotoaduras 
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Que existe muita tortura 

Cultura sabe que existe Cultura 

Cultura sabe que existem milhões de outras Culturas (...)” 

 

Ao colocar sua criação como mecanismo de defesa (no caso, uma forma do negro 

afirmar sua identidade) Assumpção leva sua produção artística para a esfera da ação política, 

da militância festiva, da celebração que mobiliza e constrói. Assim, une-se ao coro de Louis 

Armstrong (“And I think to myself: `What a wonderful world!’”) que, conforme nos explica 

Lauand, é composto por um elenco de artistas comprometidos, antes de mais nada, com a 

missão de propagar através da Arte um segredo: Amar. O poeta Renato Russo (Renato 

Manfredini Júnior, cantor e principal compositor do grupo Legião Urbana), que se destacou 

como um poeta de orientação assumidamente camoniana – e portanto bastante afeito à estética 

e filosofia clássicas da Arte –, chega a ser literal ao defender sua posição na canção ‘Pais e 

filhos’ nos seguintes versos: ‘É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã/ 

Porque se você parar para pensar, na verdade não há”. No Choro, esse tipo de perspectiva não 

se apresenta tão explicitamente quanto na obra de Armstrong, Assumpção, Hölderlin ou 

Russo justamente por seu caráter instrumental. É preciso observar atentamente a dinâmica do 

gênero, perscrutando seus melindres melódicos e a interação social que ocorre nas rodas para 

tentar apreender uma visão de mundo a partir da ótica do Choro. 

Esta ótica propõe um código de valores alicerçado na preservação de uma Tradição 

musical que abrange mais do que um fazer artístico, se desdobra nas relações entre os 

chorões, em uma postura respeitosa diante dos mais experientes, num léxico próprio das rodas 

e até um modo de vestir mais ou menos típico, ou seja, todo um conjunto de comportamentos 

deliberadamente saudosistas que remete despretensiosamente a um passado indeterminado no 

tempo cronológico, mas muito bem definido na mentalidade dos chorões. Assim como a obra 

de Pennacchi, o Choro também se exprime sem extravagâncias e pirotecnias, é circunspecto e 

expansivo a um só tempo, sendo sutil sem deixar de ser festivo. Como descreveu Lauand, 

com toda a precisão, “a discreta simplicidade desses valores escapa hoje à sufocante 

mentalidade consumista e massificada, amarga e reivindicatória, do homem que se pretende 

autossuficiente num mundo tecnologicamente domesticado, que, quando muito, só se deixa 

atingir por ‘efeitos especiais’". O Choro se coloca na contramão desta tendência: admite 

abertamente a insuficiência do indivíduo sem negar os méritos individuais, convida a produzir 

ao invés de consumir, evita recorrer aos tão frequentes recursos cenográficos e, acima de tudo, 
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se opõe ao pessimismo e à amargura com uma alegria genuína e comedida. Assim, também 

faz oposição a discursos que adotam perspectivas menos positivas. Quando Adorno critica 

“determinados programas matinais ainda existentes nas rádios, em que nos domingos de 

manhã são tocadas músicas alegres como se vivêssemos num ‘mundo feliz’, embora ele seja 

um verdadeiro horror”; o Choro só pode responder alegremente: “se o mundo é um verdadeiro 

horror, façamos dele um lugar melhor para todos com nossa Música”.  

 

 

*** 
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4 ALEGRE CENTENÁRIO 

CARACTERÍSTICAS FORMAIS DO CHORO 

“E é que bem em frente à nossa casa havia um bar (que está ainda lá...) no 

qual diversas vezes por semana reuniam-se, claro que de modo informal, 

um grupo de senhores, roda de Choro – um ou dois violões, cavaquinho, 

bandolim, percussão, flauta transversal... – em uma mesa na calçada. 

Começavam ao anoitecer, vindos não se sabe de onde, e ficavam tocando (e 

em algumas peças, cantando) noite adentro”. CHIE 

 

O Choro é um gênero musical que tem uma trajetória única no panorama cultural 

brasileiro e que fez suscitar muitas indagações a respeito das dinâmicas da Educação não-

formal. Embalados por essa curiosidade, vamos analisar de que maneiras ocorre a transmissão 

e manutenção deste gênero centenário que persevera como prática cultural cotidiana apesar da 

adversidade.  

Para tanto, vamos percorrer a superfície do Chorinho observando alguns de seus 

aspectos formais e a trajetória histórica do gênero; para então nos ater à cidade de São Paulo e 

seus chorões, que se configurou em um dado momento como foco de resistência do Chorinho, 

embora este seja tido como uma manifestação musical de origem carioca. Vale ressaltar aqui 

também algumas características estruturais do Choro como um complexo cultural mais amplo 

– atentando para a atmosfera cultural na qual ele se manifesta -, para que possamos entender 

melhor os desafios e facilidades que ele oferece como objeto de pesquisa e como prática 

musical. 

Em primeiro lugar, é importante apontar que o Choro se destaca por ser um gênero 

fundamentalmente instrumental e muito exigente do ponto de vista técnico. Os temas 

executados, em geral, são longos, contendo três partes com modulações tonais e fraseados 

rítmico-melódicos complicados. Além disso, nas rodas de Choro há sempre um espaço 

reservado para a improvisação, arte sutil e complexa de tocar variações espontâneas do tema, 

respeitando a cadência harmônica e a linguagem específica do gênero. 
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Um grupo de chorões no início do século XX 

 

MELODIA 

Em termos menos técnicos, para melhor entendimento daqueles que não estão 

familiarizados com o jargão musical, é fácil perceber a complexidade inerente à prática do 

Chorinho analisando os três aspectos fundamentais da música ocidental: melodia, harmonia e 

ritmo. O aspecto melódico da música refere-se à composição propriamente dita. É a parte 

executada por um solista e que identifica um tema específico, ainda que esteja sem nenhum 

acompanhamento. No Choro as melodias tendem a frases longas com notas breves, variações 

sutis de um mesmo trecho e exploração de um amplo registro de notas (da mais aguda à mais 

grave que o instrumento pode alcançar). A função melódica é mais frequentemente associada 

aos instrumentos de sopro, por exemplo flauta, sax, trompete, clarinete, etc. ou ao bandolim; 

mas também pode ocorrer em outros instrumentos de corda, no mais das vezes responsáveis 

pelo acompanhamento harmônico. Além do cavaquinho, do violão tenor e do violão de 6 

cordas, que podem encabeçar ocasionalmente o tema da música, o violão de 7 cordas tem um 

destaque especial no âmbito melódico. É aí que se revela uma segunda camada da melodia 

típica do Choro através dos contracantos executados na região grave do violão: as baixarias. 

São frases melódicas inseridas nas entrelinhas do tema principal em movimentos de pergunta 

e resposta que conferem um caráter multivocálico ao Chorinho, conduzindo a mente do 

ouvinte por uma teia fluída de timbres, frequências e intenções musicais. De maneira diversa 

do que percebemos na grande maioria das músicas populares e da mídia de massa, as 

melodias do Choro tem a recorrência de elementos complexos e sofisticados como a presença 
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de acidentes tonais (notas em bemol ou sustenido que fogem dos padrões da escala natural), 

intervalos grandes (saltos de uma nota muito aguda para uma extremamente grave e vice-

versa) e digitações capciosas (passagens de execução complicada, muitas vezes decorrentes 

da transposição de temas escritos para um instrumento diferente do solista em questão). 

HARMONIA 

Outro aspecto musical onde o Choro também traz suas próprias especificidades é o 

campo harmônico. Por harmonia, compreendemos o conjunto de notas que atuam como plano 

de fundo para a narrativa da melodia, ou seja, o acompanhamento. Constitui-se em uma 

sequencia de acordes dispostos em ciclos que dão movimento à música. No Chorinho, a 

função harmônica fica facilmente perceptível no trabalho das cordas, sendo as mais frequentes 

cavaco e violão. Bandolim, violão tenor, violão de sete cordas, acordeom e mesmo os sopros 

também podem atuar na função harmônica, com o contraponto à melodia ou decompondo o 

acorde da harmonia em arpejos. É importante ressaltar que a harmonia de uma música não é 

inflexível como a melodia; na mesma medida, também não é tão marcante neste ou naquele 

tema. Assim, um mesmo Choro pode ser interpretado com encadeamentos harmônicos 

diferentes, sem que isso descaracterize a música. Embora a melodia de um tema admita uma 

flexibilidade na execução, sobretudo em gêneros como o Choro que valorizam a 

improvisação, é crucial manter-se certa fidelidade ao tema original para o conforto geral da 

roda. A esfera da harmonia, por ser menos rígida neste sentido, oferece um amplo espaço para 

a criatividade dos chorões. Nesta área, o gênero é marcado por encadeamentos complexos de 

cadências simples, com passagens rápidas e modulações frequentes. Em uma linguagem 

menos técnica, isso quer dizer que em um só Choro tradicional encontramos um número de 

caminhos harmônicos e tonalidades equivalente a pelo menos umas três canções das que 

estamos acostumados a ouvir nas rádios nos últimos 60 anos. Com essa aproximação 

rudimentar não estamos propondo uma hierarquia entre gêneros musicais, mas tentando 

ressaltar a complexidade do Chorinho e os desafios que se colocam na sua prática. 

RITMO 

A terceira instância da música que nos interessa para completar esse raciocínio é o 

ritmo. Se a esfera melódica conta a história e a harmonia pinta o cenário, o ritmo é o palco em 
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si. Ele se insinua nos melindres melódicos – firulas de flauta, trombadas de trombone - , na 

batida da harmonia – a cavalgada dos violões e o balacochê do cavaco -, mas se revela com 

mais nitidez na percussão. O Choro, desde a década de 1930, tem no pandeiro seu maior e 

mais frequente amparo percussivo. Embora possa parecer elemento imprescindível na roda de 

Choro, só foi incorporar-se definitivamente ao gênero neste período, décadas depois da 

composição dos primeiros Choros, e ainda hoje o pandeiro se cala nas rodas quando algum 

chorão puxa uma das muitas valsas do repertório tradicional. Além dele, diversos 

instrumentos de percussão podem ser ouvidos nas gravações e rodas de Choro. Caixa, caixa 

de fósforos, caixa de madeira, reco-reco, surdo, tamborim, cuíca, frigideira, enfim... 

praticamente todos os instrumentos adequados a uma roda de Samba têm seu lugar no Choro, 

contanto que se submetam à sutilezas do gênero. Ainda que exista espaço até para 

instrumentos típicos de gêneros musicais mais distantes como triângulo, zabumba, casaca ou 

castanholas, o que se observa em grande parte das rodas de Choro é a preferência por um 

pandeiro solitário. Vale ressaltar que o cavaco, embora tenha uma importância harmônica 

fundamental, também atua fortemente na esfera percussiva, fazendo uma mediação entre 

harmonia e ritmo. 

 

 

"Eu me lembro muito bem daquele grupo, uma meia dúzia de pessoas, cada 

um vindo de um lado ao anoitecer, para se juntar em torno de mesa 

redonda na calçada do bar. E a cena me remetia ao Rio de Janeiro, onde 

passamos nossos primeiros tempos de Brasil. O escuro da noite, apenas 

iluminado pela luz amarela do poste, aqueles artistas... era uma imagem 

muito bonita. Começavam a tocar e cada um do grupo integrava-se no 

conjunto; mesmo quem não tinha instrumento (ou talvez nem fosse 

formalmente membro do grupo de chorões) unia-se, como podia, ao 

“concerto”: batucando na mesa, na caixa de fósforo, com um garfo na 

garrafa de cerveja, etc." 

SANAE 
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LETRA 

Cabe ainda, antes de nos determos propriamente na história do Chorinho, lançar os 

olhos – e ouvidos – por um instante sobre um tema polêmico: o Choro cantado. É evidente 

que no berço de um gênero musical mestiço pode perfeitamente haver convivência entre peças 

instrumentais e cantadas, ainda mais compreensível que ao longo de mais de um século essas 

duas vertentes haveriam de se cruzar. O que ocorre, contudo, é que esses encontros nem 

sempre foram felizes. Não vamos entrar no mérito da qualidade artística das letras que 

resultaram dos cruzamentos entre o Choro – como gênero instrumental – e a canção – gênero 

caracterizado pela associação de uma melodia a uma poesia -. Henrique Cazes (1998, 

pag.175-180) no seu livro ‘Choro - do quintal ao Municipal’ aponta alguns sucessos nesse 

sentido, entre eles Nova Ilusão, de Claudionor Cruz e Pedro Caetano e Um a zero, de 

Pixinguinha e Benedito Lacerda que ganhou uma letra de Nelson Angelo décadas depois de 

sua composição. Deixemos para outro a tarefa de enumerar tentativas menos bem sucedidas 

de letrar as irrequietas melodias do Choro, nos cabe apenas colocar que elas existem e que, 

além disso, suscitam uma questão de autoria que não deve ser ignorada.  

A questão reside no direito de um letrista trabalhar em parceria com autores já 

falecidos, como ocorre no Chorinho com bastante frequência. Do ponto de vista artístico isso 

poderia ser facilmente aceitável como uma forma de estimular a liberdade criativa; por outro 

lado, do ponto de vista ético isso pode ser questionável já que o compositor da melodia não 

teve oportunidade de participar do processo criativo que gerou a poesia. É fácil observar como 

essa questão pode ser delicada quando o bandolinista americano Mike Marshal credita sua 

gravação de Assanhado a Jacob do Bandolim e Baby Consuelo, sendo que é uma versão 

instrumental de um Choro cujo compositor da melodia jamais conheceu a letra ou a letrista 

que fica como coautora. 

Esta breve incursão pela teoria musical nos ajuda a compreender melhor o tipo de 

relação que o chorão deve ter com a música e com seu instrumento em termos de dedicação e 

comprometimento. Ainda que tenhamos feito aqui um esforço para sermos claros e breves 

neste olhar sobre as estruturas formais do Choro, é certo que o conteúdo dos parágrafos 

anteriores, e dos que virão a seguir, pode ser apreendido com muito mais facilidade mediante 

a audição de um bom Choro, coisa que recomendamos enfaticamente. De preferência ao vivo. 
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"Numa roda de Choro o que vemos é um “diálogo espontâneo”, um harmonioso bate 

papo entre os instrumentos: um convocando (ou, às vezes, provocando...) o outro, para, 

juntos, fazerem emergir belíssimas obras." 

CHIE 

Quanto ao repertório e instrumentação, os chorões reproduzem ainda hoje o que se 

ouvia nas rodas do começo do século XX. Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Waldir Azevedo 

continuam cultuados como os maiores do gênero, em performances de flauta, violões de 6 e 7 

cordas, cavaquinho, bandolim e pandeiro, com inserções bem-vindas de sax, clarinete, 

trombone, surdo, reco-reco, violão tenor, acordeom, entre outros que só muito raramente 

incluem o contrabaixo ou guitarra elétricos. Assim sendo, não é impossível encontrar uma 

roda de Choro totalmente acústica (sem o apoio de caixas de som), embora hoje em dia seja 

mais comum ver os instrumentos acústicos amplificados – sempre em volume moderado. 

Originalmente um gênero dançante, na atualidade as apresentações de Chorinho contam mais 

com uma plateia comovida e boquiaberta do que com casais bailantes, mas ocasionalmente 

alguns arriscam uns passos de Forró ou Gafieira. 

CARACTERÍSTICAS CONTEXTUAIS DO CHORO 

Agora que estamos ambientados com o amplo universo do Chorinho, vamos apontar 

alguns momentos chave de seu percurso histórico na Cultura Brasileira observando quais e 

como condicionadores circunstanciais impactaram esse gênero musical. Para tanto, vamos 

começar seguindo no rastro do pesquisador carioca Ary Vasconcelos que apresenta em seu 

livro ‘Carinhoso etc. – História e inventário do Choro’ (1984. Pg. 18-51) uma retrospectiva 

pautada nos grandes chorões da nossa música divididos cronologicamente em 6 gerações.  

 

I GERAÇÃO 

A primeira delas compreende um movimento informal de instrumentistas que 

congregavam onde quer que houvesse espaço e pirão para executar um repertório de ritmos 

estrangeiros revisitado com uma roupagem musical brasileira. A esta altura (meados de 1880) 

o nome ‘Choro’ se referia antes a uma maneira de fazer música do que a um gênero musical 

propriamente dito. Tanto é que, até hoje, nas indefectíveis pastas pretas de qualquer chorão, se 
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lê nas partituras indicações rítmicas variadas como Valsa, Tango Brasileiro, Maxixe, Polca, 

Mazurca, Habanera, Xote, entre outras. A origem do nome é tão controversa quanto 

reveladora, já que admite diversas versões igualmente plausíveis. Há quem afirme que o nome 

deriva de ‘xolo’ (tipo de concerto vocal de origem africana acompanhado de dança que era 

realizado nas fazendas brasileiras). Esta versão, corroborada por nomes de peso como Luís da 

Câmara Cascudo e o próprio Jacob do Bandolim, encontra oposição no argumento do não 

menos respeitado maestro e pesquisador José Ramos Tinhorão, que defende que o nome seja 

decorrência da melancolia transmitida pelas baixarias do violão de sete cordas. Cazes (1998, 

pag.19) não chega a rechaçar esta teoria, mas coloca que esse tipo harmonização dos violões 

(que resulta nas baixarias) só veio a surgir décadas depois do estabelecimento do nome, de 

maneira que seria impossível que esta fosse a sua origem. Assim, de acordo com Henrique 

Cazes, o nome ‘Choro’ poderia ser uma referência não à sonoridade específica dos bordões do 

violão de sete cordas, mas à “maneira exacerbadamente sentimental com que os músicos 

populares da época abrasileiravam as danças europeias”. Por fim, uma outra teoria para 

justificar a associação do nome ‘Choro’ a uma determinada forma de fazer música remete aos 

choromeleiros, uma corporação musical bastante representativa durante o período colonial.  

Este ponto de vista defendido por alguns teóricos admite que, com o tempo, o termo 

‘choromeleiros’ passou a identificar qualquer agrupamento instrumental, para enfim reduzir-

se simplesmente a ‘choro’. Muitas outras hipóteses foram e ainda podem ser levantadas, mas 

só o que podemos afirmar com certeza a esse respeito é que o termo vai aparecer pela 

primeira vez em partitura no ano de 1889 no tema ‘Só no choro’, composição de Chiquinha 

Gonzaga em homenagem ao grupo de músicos de Joaquim Callado. Segundo Vasconcelos 

(VASCONCELOS, 1984, pg.18), Chiquinha e Joaquim encabeçam a primeira geração de 

chorões, ladeados por Ernesto Nazareth, Henrique Alves de Mesquita, Viriato Figueira da 

Silva, Virgílio Pinto da Silveira e Luizinho, de quem não se conhece o nome completo – fato 

bastante comum quando nos dedicamos à pesquisa da Cultura Popular. Herdeiros da “música 

de barbeiros”*¹,  estes e outros músicos reuniam-se no Rio de Janeiro do final do século XIX 

para formar grupos instrumentais que tocavam Polcas, Quadrilhas e Valsas à moda brasileira, 

que àquela altura consistia em formações com dois violões, cavaco e flauta. Conforme o 

maestro paraibano Baptista Siqueira, esta formação era tida como o ‘quarteto ideal’, mas 

muitas outras formações já existiam na época, com instrumentação e número de músicos 

diversos determinados de acordo com a disponibilidade e o ânimo dos chorões. 
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Ilustração de um ‘batuque’, manifestação cultural afro-brasileira semelhante ao ‘xolo’. 

 
II GERAÇÃO 

Durante a segunda geração, marcada pela instauração da República e Assinatura da 

Lei Áurea, o Choro vive o que Vasconcelos chamou de sua Idade de Ouro, tendo em 

Zequinha de Abreu e Anacleto de Medeiros dois de seus maiores representantes. Sendo o 

primeiro paulista do interior do estado e o segundo natural da Ilha de Paquetá, RJ, ambos 

iniciaram seu aprendizado musical ainda na infância, tocando flauta. Trouxeram, ao lado de 

outros grandes chorões deste período que compreende os anos entre 1889 e 1919, 

contribuições preciosas no sentido de dar ao Choro um caráter mais formal em arranjos para 

grupos grandes como a Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, capitaneada com 

um sucesso estrondoso por Anacleto.  

Ao longo das duas primeiras décadas do século XX, um novo estilo musical vem se 

consolidando a partir da música dos chorões e aos poucos conquista o status de gênero 

dançante mais importante do Rio de Janeiro: o Maxixe. Surgido no final do século anterior 

com uma estrutura musical de forte influência africana (estudos apontam para um ritmo 

moçambicano denominado ‘Marrabenta’), o Maxixe foi logo visto com maus olhos pela elite 

da sociedade carioca do período, mas em menos de dez anos infiltrou-se nos bailes da 

sociedade depois de estabelecer-se confortavelmente no gosto das classes populares – um 

movimento que nos é bem conhecido até hoje e pode ser observado no desenvolvimento de 

diversos gêneros musicais como o Samba, o RAP, o Axé, o Funk Pancadão, etc. -. Sendo o 

embrião do Samba, o Maxixe vem acompanhando as transformações sociais e as mudanças de 
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costumes que a sociedade brasileira sofre no começo do século e estabelece uma nova 

dinâmica (mais explosiva e sensual) nos bailes da época. É um período no qual o Choro 

assiste de perto à gestação do Samba enquanto os dois dividem fraternalmente o concorrido 

espaço nos terreiros e casas das tias.  

Assinada em 1888, a Lei Áurea atirou milhares de negros desempregados nas ruas. 

Trabalhando como lavadeiras, quituteiras ou outras atividades domésticas, as mulheres nesta 

condição encontravam meios para se sustentar com mais facilidade do que os homens. Assim, 

durante este período, surgiram diversas matriarcas negras como a célebre Tia Ciata ou Tia 

Amélia, mãe do pioneiro percussionista Donga. Essas mulheres estabeleciam em suas casas 

verdadeiros polos culturais que serviam de refúgio para a Arte e os costumes negros, assim 

como porto-seguro para os amigos e familiares que passassem necessidade. Nestas casas 

encontravam-se Pixinguinha, Donga, João da Bahiana e outros bambas que ali fecundaram o 

Samba entre cânticos sagrados de Candomblé e a farra dos chorões. A presença desse tipo de 

ambiente nas imediações da zona portuária do Rio de Janeiro no princípio do século XX foi 

tão frequente que a região recebeu o apelido de Pequena África; título criado pelo compositor 

e pintor Heitor dos Prazeres, muito considerado entre os bambas de então. Com momentos de 

maior ou menor distanciamento, desde sua origem o Samba manteve estreitas relações com o 

Choro, seu “primo ortodoxo” – expressão precisa cunhada pelo músico e comerciante Claudio 

Temóteo, sólido defensor do Samba de raiz e um dos principais responsáveis pela retomada 

do Samba no bairro boêmio da Vila Madalena, em São Paulo. Neste contexto, o Choro pode 

se desenvolver em seu habitat preferencial, o quintal de casa, e ali ele encontrou um poderoso 

aliado: a percussão. 

Assim, a segunda geração do Chorinho se caracteriza por um movimento de 

expansão e sofisticação que se desenvolve em duas frentes: por um lado, as formações 

numerosas das bandas militares abrem os horizontes do Choro para arranjos mais elaborados e 

estruturas musicais mais rígidas; por outro, os chorões exploram os limites do gênero nas 

rodas de Choro domésticas, improvisando à vontade em formações menores e estruturas 

musicais mais livres. 
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III GERAÇÃO 

Nas duas décadas seguintes, até 1930, Vasconcelos situa a terceira geração. O 

Foxtrote surge como o batedor da influência norte-americana das Jazz-bands e o radio começa 

a se estabelecer, assim como a indústria fonográfica. A partir desta geração, o trabalho genial 

de Pixinguinha solidifica definitivamente o Choro como gênero musical, conforme nos ensina 

Henrique Cazes (CAZES, 1998, pg.19).  

Neste período também ocorre o fatídico evento da visita do grupo ‘Os Batutas’ à 

Paris. Apesar da importância histórica desta viagem do grupo de Pixinguinha ao Velho 

Mundo, hoje temos pouquíssimos registros concretos do que ocorreu de fato nos meses em 

que ficaram por lá. O que se sabe são dados esparsos colhidos em uma densa névoa de 

polêmicas e racismo. Estima-se que o septeto ficou cerca de seis meses em Paris tocando em 

casas noturnas diversas como o ‘Chez Duque’ e o ‘La Reserve de Saint-Cloud’ usando o 

rótulo de Jazz-band. É importante colocar que a esta altura (1922) todo conjunto musical que 

quisesse se apresentar com um nome moderno adotava o nome de Jazz-band, o que em nada 

está relacionado com a acepção que temos atualmente do Jazz como um gênero musical. Um 

exemplo claro disso é um bilhete postal do final da década de 1920 que retrata uma banda de 

pífanos regional do sertão nordestino com o nome de Jazz-band do Cipó. 

 

 

Jazz-Band do Cipó. Em pé: Capitão Graça;  sentados, da  

esquerda para a direita: Ladislau; Vicente (Caetano da Cruz) Caboge;  

João Basílio e Constantino Marques dos Reis. 
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Henrique Cazes nos conta que o ritmista Donga, parceiro e amigo íntimo de 

Pixinguinha, foi indagado sobre o tempo da fatídica viagem. Sua resposta é breve e 

sintomática: “Desde quando saímos até que voltamos...”. O que podemos dizer com segurança 

é que houve uma troca de influências musicais intensa na efervescente vida cultural da capital 

francesa, e muito rum. As influências musicais que Os Batutas sofreram ao longo da viagem 

ficam claras na assimilação do violão-banjo, do cavaco-banjo e do saxofone nos seus arranjos. 

Estes instrumentos que os chorões trouxeram da França mais tarde serão protagonistas de 

reviravoltas estéticas no Choro e no Samba. 

 

 

Jazz-Band Os Batutas.  

Nesta fotografia podemos ver o saxofone tenor nas mãos de Pixinguinha, ao centro, além da 

presença do saxofone alto e do banjo-cavaquinho na instrumentação do conjunto. 

 

Apesar de o Choro, a esta altura, já estar em vias de completar sua quinta década de 

existência, somente em 1936 ocorre a publicação de ‘O Choro: Reminiscências dos Chorões 

Antigos’, a primeira iniciativa de formalizar a história do gênero e seus principais atores. 

Diante da relevância e do caráter ímpar desta publicação, façamos uma breve digressão para 

atentar às suas especificidades. Este documento concebido pelo carteiro Alexandre Gonçalves 

Pinto, que era também um chorão conhecido nas rodas pelo apelido de Animal, traz uma série 

de biografias dos companheiros de Choro em atividade entre 1870 e a data de lançamento do 

livro organizadas em verbetes bastante irregulares em extensão e conteúdo. A obra de Animal 

oscila entre uma linguagem pomposa e grandiloquente e um tom absolutamente coloquial, o 

que gera um texto com momentos que beiram a comicidade, como o que transcrevemos a 

seguir sobre o violinista Pingussa:  
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“O nome de Pingussa, a de ser sempre lembrado por todos os chorões da 

velha guarda. As notas arancadas de seu violino, ainda repercute 

vibrando em nossos pensamentos como um penhor de saudade. Astro do 

quilate deste grande artista! quando desaparece, deixa um vacuo 

consideravel e difficil de ser preenchido. Além de tudo isto, elle sempre 

soube adquirir sympathia, de todos que com elle conviveram. Pingussa, 

era um chorão de facto.” 

O esforço de Animal para elaborar um trabalho de teor mais catalográfico do que 

qualificativo dos músicos ligados ao Choro no período fica claro nos verbetes em que o autor 

emite opiniões deliberadamente parciais sobre a qualidade técnica de seus colegas, assim 

como a estima que guarda de cada um deles em âmbito pessoal, que ele não se esquiva de 

pontuar. Assim, o livro 'Reminiscências' se converte em algo muito maior do que um rol de 

chorões da velha guarda carioca, ele funciona como um retrato fiel da vida cultural das classes 

populares naquele momento histórico, já que descreve os pratos prediletos, as bebidas 

preferidas, os frequentadores dos saraus e serestas – incluindo suas profissões e muitas vezes 

o bairro que habitavam –, as danças, valores, expressões e gírias correntes, e naturalmente os 

instrumentos e o repertório em voga na época. O excerto a seguir é um exemplo retirado das 

páginas do trabalho de Animal (PINTO, 1936, pg. 201) em que transparecem os aspectos 

destacados acima. Neste trecho, assim como nas demais citações presentes neste texto, 

optamos por manter a grafia original acreditando que ela também contribui para construirmos 

um retrato mental da realidade social que traz o Choro à luz. 

“Existia na Tijuca uma creoula de meia idade, que era uma maluca pelo 

chôro. Esta creoula, chamava-se Maria da Piedade, a sua casa vivia dia 

e noite, abarrotados, a maioria era de chorões desempregados, e que 

andavam sempre sem vintem, e a tinir. Onde encontra-se um abrigo, que 

tivesse o pirão, e o bibirique, e um canto com uma esteira, que elles se 

encostasse, não sahiam mais. De violão em punho, cavaquinho, 

harmonica, flauta, etc., estavam num ceo aberto.” 

 

Estas palavras abrem o verbete de ‘Reminiscências’ chamado ‘Casa em que os 

chorões abarrancavam-se’, que em seguida se estende ainda por uns pares de páginas a 

descrever o cotidiano daquela casa e exaltar o caráter de sua matriarca. O autor (Ibidem, pg. 

203) encerra seu discurso sobre Maria da Piedade lamentando sua morte em tom litúrgico: “E 
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assim apagou-se uma vida que deixou grandes consternações nos chorões e toda aquella 

população, onde ella era venerada como uma santa, por muito bem que praticou”. Nota-se aí a 

posição específica – e absolutamente fundamental, diga-se de passagem – destinada às 

mulheres na roda de Choro desde a sua origem. Além desta passagem, a obra de Animal 

contém ainda uma outra referência à presença feminina no Choro, também ligada às mesmas 

funções de amparar e fornecer a infraestrutura aos chorões. No verbete do livro dedicado ao 

violonista João Quadros (Ibidem, pg. 223) lê-se a seguinte descrição das festas que este e o 

autor davam na casa em que dividiam na juventude: “alli todos os dias faziamos farras 

immensas, principiava-mos a 1° de Janeiro e terminava-mos a 31 de Dezembro. No nosso 

quarto, fazia-se bellos pitéos acompanhado das competentes bebidas, que era a granel. 

Aparecia nestas festas quotidianas grande quantidade do bello sexo. Cada uma destas 

componentes tinha sua missão uma, matava e depennava as gallinhas, outras temperava, 

outras fazia os doces, e finalmente, todas trabalhavam, com o maior gosto.”; e um pouco mais 

adiante, no mesmo verbete: “De vez em quando uma das do bello sexo, dirigia-se aos 

tocadores e pedia para a acompanhal-as, e lá vai uma daquellas modinhas daquelles tempos: 

  

Na hora que se cobre  

De nevoa a serrania  

O sino em triste dobre  

Murmura Ave-Maria 

 

 

E assim, continuava, com outras, modinhas cantada por cada uma dellas.”. Fica muito claro 

nesta passagem do livro a relação que havia entre o choro e o “bello sexo”. 

 

Com exceção de Chiquinha Gonzaga, e mui raramente a pianista pernambucana Tia 

Amélia (Amélia Brandão Nery), a mulher está ausente nos registros sobre o Choro desde a 

sua origem, senão como entusiasta e musa. Tanto isso é verdade que, entre centenas de 

chorões elencados por Animal em sua obra, apenas Chiquinha é citada como instrumentista. 

Ademilde Fonseca chega ao Rio de Janeiro em 1941 e aos poucos se coloca como uma 

exceção deste caso. Por estrear em disco seis anos depois da publicação de ‘Reminiscências’ 

não consta entre os chorões descritos pelo autor, mas ocupa um espaço significativo na 

história do Choro e na estima dos chorões, chegando inclusive a receber o título de ’Rainha do 
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Choro’ e ganhar um tema composto especialmente para ela, a música ‘Títulos de nobreza’ 

composta por João Bosco e Aldir Blanc a partir dos títulos de diversos Chorinhos 

consagrados. Ademilde, contudo, alcança esse status na posição de cantora, não como 

instrumentista, o que a coloca em uma condição muito diferente dos demais chorões. 

Henrique Cazes, no livro ‘Do quintal ao Municipal’(CAZES, 1998, pag.114), dedica alguns 

parágrafos ao tema da presença feminina no Choro, reproduzindo um discurso tão recorrente 

quanto intolerante. Nesta passagem, o autor afirma que a “roda de Choro sempre foi uma 

espécie de clube do bolinha” e que “até hoje as relações entre mulheres em geral (de chorões 

ou não) e a roda de Choro não são lá muito boas”. Em seguida, ele descreve ainda cinco 

modalidades de comportamento feminino no ambiente do Choro que nos absteremos de 

detalhar aqui por refletirem concepções que preferimos não reproduzir. Basta apontarmos que 

nenhuma delas admite a possibilidade da mulher como uma chorona competente ou 

conhecedora do assunto; ao contrário, admite que sua presença na roda de Choro ocorre 

frequentemente a contragosto e que dela fatalmente decorrerão eventos constrangedores. 

Henrique Cazes não chega a desconsiderar totalmente a possibilidade de inclusão de mulheres 

instrumentistas no Choro, mas seu pessimismo em relação ao tema fica nítido nas duas 

míseras linhas que ele dedica a essa perspectiva. Felizmente, choronas como Ana Claudia 

Cesar (fundadora do conjunto ‘As Choronas’, que tem mais de duas décadas de atividade), 

Rosana Bergamasco (integrante do grupo ‘Trio que chora’), Odette Ernest Dias, Nilze 

Carvalho e Luciana Rabello se contrapõem a essa ladainha com o melhor dos argumentos: 

boa música. 

 

 

 

Ademilde Fonseca na roda de Choro tendo Dino, Meira e Pixinguinha ao seu redor. 
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O Choro divide com o Samba mais do que a estética musical. Como vimos 

anteriormente, sua origem sócio-geográfica é semelhante, assim como os mitos e ideologias 

que se criaram em torno deles. Esta breve análise da presença feminina no meio das rodas de 

Choro nos aponta para um desses processos ideológicos que rondam a formação de certas 

expressões culturais. Podemos observar que, embora a roda de Choro congregue músicos de 

origens socioeconômicas variadas, e potencialmente possa oferecer uma alternativa de 

transformação da realidade social para indivíduos com trajetórias diversas, a retrospectiva 

histórica nos mostra que essa alternativa ainda não se estendeu à mulher nesses cento e tantos 

anos de Chorinho. 

Nota-se ainda hoje o impacto que ‘O Choro: Reminiscências dos Chorões Antigos’ teve nos 

esforços de pesquisa ligados ao Chorinho. Raras são as publicações neste campo que não 

façam citação ao trabalho de Alexandre Gonçalves Pinto, o Animal. Contudo, é importante 

fazermos uma observação em relação à obra: embora ela traga dados valiosos do ponto de 

vista estatístico e muitas informações sobre o contexto cultural da virada do século XIX para 

o XX, o livro ‘O Choro: Reminiscências dos Chorões Antigos’ conta também com muitas 

“imprecisões e absurdos” conforme nos aponta Henrique Cazes (1998, pag. 18). Entre elas, a 

afirmação feita no verbete ‘As polkas’ que afirma categoricamente que “A polka é como o 

Samba, – uma Tradição brasileira. só nós o que Deus permitiu que nascessem debaixo da 

constelação do Cruzeiro do Sul, a sabemos dansar, a cultivamos com carinho e amor. A polka 

é a unica dansa que encerra os nossos costumes, a unica que tem brasilidade.” Que a polca 

não é originalmente brasileira restam poucas dúvidas, mas dizer que é a única dança 

executada até 1936 dotada de brasilidade genuína só pode ser, como afirma Cazes, uma 

“sandice”. Este, que é também um cavaquinista de mão cheia e chorão como Animal, aponta 

ainda outra gafe no texto do outro quando são tecidos comentários elogiosos às habilidades 

como violinista de Heitor Villa-Lobos no verbete dedicado ao maestro; quando sabemos que o 

compositor das Bachianas Brasileiras era, na verdade, um estudante de violoncelo e violão. 

Adotando uma postura crítica menos rígida que Henrique Cazes, podemos admitir a 

possibilidade de Villa-Lobos engajar-se eventualmente em uma roda de Choro empunhando o 

violino, mesmo sem que este seja seu instrumento principal, sabendo que é bastante frequente 

um maestro conhecer os fundamentos básicos de diversos instrumentos musicais sinfônicos, 

sobretudo o violino, para o qual Heitor Villa-Lobos escreveu diversas peças, inclusive 
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Choros. Corroborando ainda esta leitura, devemos lembrar que a iniciação musical de Villa-

Lobos ocorreu através de uma viola adaptada*², já que o violoncelo era demasiado grande 

para as mãos do jovem Heitor aos seis anos de idade; assim não seria absurdo admitir certa 

familiaridade com o instrumento mesmo décadas depois. 

IV GERAÇÃO 

Mas deixemos de lado as controvérsias historiográficas do Choro e voltemos a Ary 

Vasconcelos, as seis gerações de chorões e uma unanimidade: Pixinguinha. Dizíamos que 

Pixinguinha se destaca entre seus companheiros chorões no período que compreende a 

terceira geração de chorões. O mesmo se repete na geração que virá a seguir, e de certa 

maneira com o Choro em geral daí em diante. Alfredo Viana, o Pixinguinha, continua sendo 

amplamente aceito entre os chorões como o maior instrumentista, compositor e arranjador do 

gênero até os dias de hoje. A frase célebre de Ary Vasconcelos sobre este monumento da 

música brasileira ilustra bem o carinho e a admiração que seu nome inspira entre os amantes 

da nossa Cultura: “Se você dispõe de 15 volumes para falar de toda a música popular 

brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se dispõe de apenas uma palavra, nem tudo está 

perdido; escreva depressa: Pixinguinha”. Além dele, o bandolinista Luperce Miranda, e o 

flautista Benedito Lacerda contribuíram muito musicalmente para o Choro nesta fase entre os 

anos 1927 e 1946, assim como o maestro Radamés Gnatalli. Radamés não foi o primeiro nem 

o último músico erudito a interessar-se pelo Choro, mas seu trânsito entre as esferas popular e 

erudita da nossa música desdobrou-se de maneira ímpar. O maestro, pianista, arranjador, 

compositor foi também professor de nomes como Rafael Rabello e Tom Jobim. Travou com 

Jacob do Bandolim uma íntima relação musical e pessoal que fica explícita na carta da qual 

extraímos o trecho a seguir: 

“(...) se hoje existia um Jacob feito exclusivamente à custa de seu 

próprio esforço, de agora em diante há outro, feito por você, pelo seu 

estímulo, pela sua confiança e pelo talento que você nos oferece e que 

poucos aproveitam. 

 

Meu bom Radamés: sinto-me com quinze anos de idade, comprando um 

bandolim de cuia e um método simplório na loja do Marani & Lo Turco, 

lá no Maranguape. Vou estudar bandolim. 
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Que Deus, no futuro, me proteja e Radamés não me desampare. 

Obrigado, mestre” 

Esta carta de 1964 foi escrita por ocasião da apresentação da suíte ‘Retratos’ no 

mesmo ano e esclarece um pouco da condição do chorão, sempre em um esforço de atleta 

para alcançar a superação técnica. No encontro do formalismo erudito - que se expressa no 

estudo com partituras - com a espontaneidade da música popular - presente na inquietude das 

rodas - o Choro pende ora para uma esfera, ora para outra, e de ambas ele se nutre. Radamés 

Gnatalli dominou como poucos essa dinâmica, o que lhe rendeu um lugar de destaque na 

quarta geração de chorões – bem como na história da música brasileira de maneira geral –, 

além da admiração e gratidão deste que foi um dos maiores expoentes da geração seguinte. 

 

 

Radamés Gnatalli e Jacob do Bandolim 

 

Os chorões contemporâneos de Radamés Gnatalli acompanharam de perto um dos 

momentos mais ricos da música brasileira no que diz respeito à canção. O rádio e as vitrolas 

elétricas começam a se espalhar pelo país em meados da década de 1930 e atuam como o 

trampolim do Samba e do projeto de identidade nacional de Getúlio Vargas. A despeito dos 

bons frutos que esse processo rendeu para nossa música, a Idade de Ouro da canção brasileira 

representou o início de uma fase de vacas magras para a música instrumental que perdura até 

os nossos dias, fadando os gêneros instrumentais a um público restrito. Se por um lado a 

fertilidade da canção obscureceu os trabalhos instrumentais da música popular brasileira, ela 

escancarou o mercado de trabalho para os chorões e promoveu a solidificação dos regionais. 

Regional é o nome dado a uma formação popular de instrumentistas versátil, fundamental 

para acompanhar a dinâmica frenética das rádios e dos programas de calouros da época. 

Contando com dois ou mais violões, dois ou mais ritmistas, cavaquinho e um solista – 
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frequentemente um instrumento de sopro – os regionais eram responsáveis por acompanhar os 

cantores da programação, muitas vezes tocando ao vivo sem conhecer a canção, criando 

introduções instrumentais e interlúdios instantaneamente. Essa característica somada à 

flexibilidade para executar gêneros musicais diversos garantia a presença constante do 

formato regional na música brasileira até a década de 1960. O trio de base mais célebre da 

história da nossa música se forma nesse período a partir do encontro de Dino (violão de sete 

cordas), Meira (violão de seis cordas) e o próprio Canhoto (cavaquinho), formando, ao lado 

de outros chorões, o ‘Regional do Canhoto’.  

 

Da esquerda para a direita: pandeiro, violão de sete cordas, cavaquinho,  

violão de seis cordas, flauta e bandolim; a instrumentação típica dos regionais. 

 

As oportunidades profissionais para os músicos se ampliam radicalmente com a 

chegada das rádios, praticamente inaugurando a profissão no Brasil – e criando as primeiras 

celebridades da nossa música popular. Como vimos, o Choro (assim como a musica 

instrumental, sobretudo de origem popular) goza de pouco espaço na mídia desde o 

estabelecimento do rádio, assim como da indústria fonográfica; portanto, não é absurdo 

afirmar que a grande mídia jamais abriu espaço para esse gênero musical, salvo exceções 

pontuais, como veremos mais adiante, quase sempre celebrando o aniversário da morte de um 

dos nossos heróis do Chorinho. 

 

 

 



  

 

66 

V GERAÇÃO 

Diante de um cenário sociopolítico bastante instável, a quinta geração do Chorinho 

surge entre 1945 e 1950 e se estende até 1975 com um número farto de chorões de altíssima 

qualidade que vão trazer um novo alento ao gênero. Entre eles, Abel Ferreira, Paulo Moura e 

Raul de Barros nos sopros, Waldir Azevedo no cavaquinho ou Jacob Bittencourt e o 

paulistano Isaías nos bandolins, para citar apenas uns poucos.  

 

Benedito Lacerda e Pixinguinha 

Até 1950 o Choro vive um breve período de glórias com o lançamento de 

‘Brasileirinho’ por Waldir Azevedo e a parceria entre o flautista Benedito Lacerda e 

Pixinguinha, que adota o sax tenor a partir deste momento. Surge também a espetacular 

Orquestra Tabajara, sob a batuta do maestro Severino Araujo, apresentando um repertório 

chorístico, com forte ênfase instrumental, mas com uma proposta estética bem diferente que 

inclui baixo elétrico e bateria e arranjos de metais com nítida influência norte-americana. 

Embora Azevedo consiga se consagrar internacionalmente com o sucesso de ‘Brasileirinho’, 

colocando o Chorinho mais uma vez na vitrine do mundo e o cavaquinho em um novo 

patamar ao apresentá-lo como um instrumento de solo, os chorões passam por tempos difíceis 

na esfera profissional nesta fase, como Jacob do Bandolim deixa transparecer em uma carta 

escrita a um amigo em 1952: 

“O músico só desperta o interesse em último lugar e o contrário só 

acontece quando ele não é músico de fato. O grande público por sua vez 

ainda não reconheceu isso, dada sua natural ignorância e o desvio de seu 

paladar para outros setores artísticos, tais como o canto, o humorismo e 

as novelas...” 
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Neste trecho, bem como nas demais partes da carta, nota-se nitidamente uma certa 

desilusão do bandolinista com o ofício de músico e a recepção do Choro pelo público. A 

crescente influência musical americana, assim como a chegada de Luiz Gonzaga nas 

frequências radiofônicas e paradas de sucesso nacionais empurra o Samba para escanteio, e 

junto com ele a sonoridade do Chorinho vai caindo em desuso nos meios de comunicação. A 

quinta geração de chorões, ainda que tenha tido preciosos êxitos musicais (que em nada tem a 

ver com sucesso comercial), representa um período de crise para o Chorinho. Um desses 

êxitos, que provocou um salto evolutivo na linguagem do gênero, foi a transposição que Dino 

7 Cordas deu ao fraseado contrapontístico que Pixinguinha vinha desenvolvendo no saxofone. 

A partir dos desenhos melódicos do sax, Horondino José da Silva, o Dino, elaborou um estilo 

de contraponto que se tornou uma marca do Chorinho, do Samba e inaugurou novas veredas 

para o violão brasileiro. O encontro de Dino com Jacob do Bandolim resultou na formação do 

grupo que adotou o nostálgico nome de Conjunto Época de Ouro, em 1966. Além de se 

configurar como um dos melhores regionais de Chorinho de todos os tempos, o Época de 

Ouro simboliza o estabelecimento de um sentimento passadista que integra invariavelmente o 

imaginário do chorão. As saudades de um outro Brasil se misturam com a vontade de sentir 

saudade só por brasilidade. 

 

 

Regional do Canhoto com a presença de Quintino no acordeom. 

 

A migração nordestina para a região Sudeste do país traz consigo o baião, Gonzagão 

e a presença mais frequente do acordeom na formação dos regionais que ampliam ainda mais 

as suas possibilidades ajudam a valorizar o trabalho das baixarias no violão de sete cordas. 

Embora a chegada da turma do “Pelé e do Garrincha” da nossa música (respectivamente Luiz 
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Gonzaga e Jackson do Pandeiro, segundo Alceu Valença) tenha representado dificuldades 

comerciais para o Samba e o Choro, ela resultou também no surgimento de grandes músicos 

para engrossar as fileiras do Chorinho. O Nordeste que já havia enriquecido o Choro nas 

gerações anteriores com artistas do teor de João Pernambuco, Luperce Miranda, Meira e Tia 

Amélia, por exemplo, mostra sua brilhante participação também nesta geração de chorões 

através do talento de Severino Araujo, do violonista Canhoto da Paraíba (Francisco Soares de 

Araújo) e do sanfoneiro Sivuca (Severino Dias de Oliveira). Este último, que mais tarde 

adotou o violão como instrumento principal, inaugura uma categoria específica de chorões 

que vai predominar na sétima geração, a partir da década de 1990. Esta categoria é 

determinada por uma abordagem do Choro mais universal, que flerta com o Jazz e a World 

Music. São instrumentistas vinculados à música instrumental como um todo, e não 

exclusivamente ao Choro. 

Assim como outros nomes de brilho da música popular brasileira como Sergio Mendes, 

Claudia de Oliveira, Eumir Deodato e Moacir Santos, Sivuca atuou muito fora do Brasil 

conquistando no estrangeiro o reconhecimento e a remuneração que o músico instrumental 

nunca encontrou em solo brasileiro. Essa possibilidade passa a existir de maneira bem mais 

sólida diante do destaque que a nossa música ganhou em nível internacional através do 

surgimento da Bossa Nova na década de 50.  

Se a sonoridade dos trios nordestinos começou a se sobrepor ao som dos regionais, a 

atmosfera cool da Bossa Nova afastou de vez o Choro dos grandes meios de comunicação. 

Entre as décadas de 50 e 60 do século XX o movimento musical e estético disparado por João 

Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Morais e apoiado pelo projeto ideológico de Juscelino 

Kubitschek predominou no cenário da Música nacional. O título do tema inaugural da Bossa 

Nova ‘Chega de saudade’, de Tom Jobim e Vinícius de Morais que causou grande impacto na 

voz de João Gilberto reflete bem a oposição entre a Tradição e a inovação que vem no bojo 

deste fenômeno cultural. É um grito de basta ao estereótipo brasileiro do compositor, 

sambista, saudoso, chorão.  

O marco terminal da quinta geração de chorões coincide com o declínio da Bossa 

Nova, em meados da década de 1970. A Cultura Pop de forte influência estadunidense finca 

raízes sólidas neste período e o rock urge por uma fusão com a música brasileira. Assim, a 

Jovem Guarda que vem se estabelecendo a partir dos anos 60 abre caminho para a geleia geral 

do Tropicalismo; aos poucos a Bossa se retrai e volta os olhares para sua origem. Tendo 

bebido diretamente da fonte do Samba e do Choro, a Bossa Nova acabou estabelecendo uma 
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relação de antagonismo com seus gêneros-matrizes por razões estéticas, históricas e 

comerciais. Contudo, a partir do início da década de 1970 ocorre um movimento de redenção, 

quando os bossa novistas vão prestar reverência a seus antigos mestres do Choro e do Samba 

em um movimento de resgate dos chorões da quarta geração. 

 

VI GERAÇÃO 

A partir de 1975 temos o período de desenvolvimento da sexta geração de chorões, a 

última que Ary Vasconcelos comenta detalhadamente. Uma infinidade de músicos cheios de 

talento e técnica dividem o pequeno espaço que o mercado musical e a mídia reservam ao 

Choro. O surgimento de diversos grupos e clubes do Choro pelo país afora atesta o 

rejuvenescimento que o gênero sofre em seu centenário. ‘Nó em pingo d’água’, ‘Galo Preto’ e 

'Camerata Carioca’ são alguns dos conjuntos regionais que apresentaram ao público uma nova 

e talentosa safra de chorões que está em atividade ainda hoje. 

 

Os grandes meios de comunicação não ficam indiferentes a esse fato, tampouco às 

comemorações do centenário do Choro, assim a década de 1970 abriga uma efervescência 

rara no universo dos chorões. Passa a ocorrer uma mobilização entre os aficionados do gênero 

em varias capitais do país, manifestas na criação de clubes do Choro como o de Brasília e o de 

Belo Horizonte, nos moldes do clube do Choro carioca, fundado em 1975. 

Um ano depois, Paulinho da Viola empresta mais uma vez seu prestígio pessoal e 

musical ao Choro na gravação do álbum ‘Memórias, 2/Chorando’, onde se apresenta como 

solista de violão e cavaquinho interpretando Choros consagrados e outros de sua própria 
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autoria. Com isso, o “príncipe do Samba” faz um movimento significativo no sentido de 

quebrar o jejum autoral que assombra o Choro nas duas gerações anteriores.  

Este movimento que embala a sexta geração de chorões, segundo Vasconcelos (1984, 

pg. 46), começa seu declínio em 1979, depois de uma década de intensa fecundidade no 

Choro. Durante este período, a cidade de São Paulo se destacou como um celeiro de chorões e 

de manutenção da Tradição musical chorística. Entre outras evidências, Sampa sediou a 

criação da Rua do Choro, que reunia centenas de pessoas regularmente na rua João Moura, 

além dos Festivais Nacionais do Choro organizados pela Rede Bandeirantes de Televisão na 

Terra da Garoa a partir de 1977 que foi, segundo o mesmo autor, “o primeiro passo de sete 

léguas para a consagração nacional do Choro”. 

Enquanto isso, no Rio de Janeiro das décadas de 1970 e 1980 começa a se estruturar 

uma revolução na linguagem do Samba e que vai, contraditoriamente, afastá-lo do Chorinho. 

É o pagode que vem revitalizar o gênero tendo o banjo como um de seus marcos estéticos do 

ponto de vista timbrístico. Ao lado do tantan e do rebolo**¹, o banjo-cavaco trazido pelo 

grupo Os Batutas de Paris quase meio século antes é uma das características definidoras da 

estética do pagode, tão criticada pelos chorões. Vale lembrar que a sonoridade dos gêneros 

musicais (sobretudo aqueles de contornos populares) está sempre intimamente ligada às 

possibilidades materiais, técnicas e tecnológicas de seu contexto originário. Da mesma forma 

que os primeiros surdos**² eram construídos a partir de latas de manteiga e os tamborins eram 

confeccionados com o couro de um gato de rua desavisado, nas origens do Samba, cinquenta 

anos depois o mercado de instrumentos musicais promovia um acesso muito maior a produtos 

industrializados e equipamentos de amplificação (captadores, microfones e caixa de som). O 

impacto desta evolução do mercado e da tecnologia voltada para o músico cria um distinção 

clara entre a sonoridade tradicional dos regionais e uma batucada modernizada que conta com 

peles sintéticas, baixo, bateria e microfones em abundância. A forma típica do canto intimista 

que podemos escutar em um gênero musical como a Bossa Nova só poderia se efetivar depois 

da democratização de microfones adequados, sensíveis o suficiente para captar suas nuances 

estilísticas. Curiosamente, o Choro prossegue em sua trajetória musical indiferente às 

inovações tecnológicas e estéticas do período e se vê novamente limitado a um regime de 

subsistência nos grandes meios de comunicação no crepúsculo dos anos 80. 



  

 

71 

VII GERAÇÃO 

Mais de três décadas depois da publicação do livro de Ary Vasconcelos podemos 

considerar uma sétima geração de músicos no Choro encabeçada por virtuoses como 

Hamilton de Holanda, ao bandolim, e Yamandu Costa, nos violões de 6 e 7 cordas. 

Experimentações dentro da linguagem do Choro como as que podem ser ouvidas no álbum 

‘Música urbana, suburbana e rural’(1976), de Paulo Moura, e em trabalhos pontuais de 

conjuntos como ‘A cor do som’ e ‘Os novos baianos’ ganham maturidade na geração 

posterior libertando o Chorinho de certas amarras formais que o tradicionalismo lhe impõe.  

 

Elizeth Cardoso e Jacob do Bandolim 

Embora ainda seja cedo para uma análise aprofundada da sétima geração de chorões, 

tendemos a acreditar que algumas de suas características mais aparentes já possam ser 

apontadas. Exemplos como o disco do dueto Alessandro Penezzi (violão de seis cordas) e 

Alexandre Ribeiro (clarineta) intitulado ‘Cordas ao vento’, o excelente trabalho do maestro 

Moacir Santos registrado em ‘Choros e alegrias’ e o encontro comovente – impecável do 

ponto vista musical – de Dominguinhos com Yamandu apontam uma nova direção para 

Chorinhos e chorões. O que observamos na maioria dos instrumentistas de Choro em destaque 

na atualidade é um caráter musical mais flexível. Com isso queremos dizer que estes 

excelentes músicos atuam no Choro mas também em outras esferas da música instrumental e 

ocasionalmente em incursões pelo universo da canção. A presença de chorões acompanhando 

cantores não é novidade. Está presente desde as modinhas do começo do século – como 

podemos constatar no depoimento de Animal - e pode ser apreciada nos dois excelentes 

discos de Cartola lançados pela Marcus Pereira em 1974 e 1976, com o acompanhamento do 
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regional Época de Ouro; a parceria de Elizeth Cardoso com Jacob do Bandolim, registrada ao 

vivo e lançada em disco no ano de 1968 é outra pérola surgida do encontro entre chorões e 

sambistas. O que vem ocorrendo com mais frequência, e que não se observa nas gerações 

anteriores do Choro (com uma exceção possível para a primeira geração, além de casos 

isolados inerentes ao caráter democrático do Choro) é a aproximação de chorões com outros 

gêneros da Música instrumental. É fácil detectar este movimento quando comparamos os 

encontros de Elizeth e Jacob com o trabalho recentemente lançado por Hamilton de Holanda e 

Diogo Nogueira, intitulado Bossa Negra, onde podemos ouvir o bandolinista explorando o 

instrumento em diferentes texturas musicais para além da sonoridade do Samba e do Choro. 

Os dois álbuns são fruto de parcerias entre um intérprete renomado do Samba e um 

bandolinista de destaque no Choro, mas revelam diferenças colossais na abordagem de cada 

um dos gêneros. De maneira semelhante, o Choro mantém-se em diálogo permanente com 

expressões musicais eruditas, como podemos escutar em Villa-Lobos, Guerrapeixe, Gnatalli e 

outros músicos eruditos que se dedicaram ao Choro, entre os quais se destaca Arthur Moreira 

Lima quando reinterpreta a obra de Ernesto Nazareth – trabalho registrado em quatro volumes 

pelo qual foi agraciado com o Prêmio Sharp em 1989 e 1990). Outro reflexo deste processo de 

transfiguração do Choro (que é também uma volta às origens) foi a excelente iniciativa de 

Henrique Cazes e Renato Russo (que idealizou o projeto mas não chegou a vê-lo concluído, 

tendo falecido em 1996) que veio a público na forma de quatro CDs lançados entre 2002 e 

2005. Este projeto foi batizado de ‘Beatles n’ Choro’ e traz 48 composições do quarteto de 

Liverpool em versões instrumentais dentro da linguagem do Choro. Uma prova prática de que 

o Choro – assim como o Jazz, diga-se de passagem – não é um tipo de música, mas um jeito 

de fazer música. 

Como podemos ver, as origens do Choro remontam à então capital do Império do 

Brasil, em 1870, e apesar do gênero persistir com maior ou menor destaque nas mídias desde 

então, sendo muitas vezes colocado ao lado da Bossa Nova como as mais sofisticadas 

contribuições brasileiras à música universal, só agora está em processo de ganhar o título de 

Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan. 
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O CHORO EM SÃO PAULO 

Desembarcando na cidade de São Paulo em data incerta, o Choro foi se 

desenvolvendo ao longo das primeiras décadas do século XX em contato direto com outras 

manifestações musicais da região, marcadas ainda pelo caráter rural e amador. Segundo Mario 

de Andrade (1958, p.108) nos relata no livro ‘Pequena história da música’: “’Choros’, 

‘Serestas’, são nomes genéricos aplicados a tudo quanto é música noturna de caráter popular, 

especialmente quando realizada ao relento”. Gradualmente, as apresentações que eram feitas 

em festas nas casas e chácaras paulistanas, em troca de pouso ou comida, vão se 

profissionalizando, na medida em que começa a efervescer a vida noturna da cidade, 

impulsionada pela urbanização violenta que se dá ao longo do século. 

“E à noite éramos convocados a ingressar no mundo daqueles senhores e a 

ouvir aquele som maravilhoso, que, anos mais tarde, viríamos a saber que 

se chamava Chorinho.” MAKI 

 

Com o fortalecimento do rádio e da indústria fonográfica, a partir da década de trinta 

o mercado de trabalho na área da Cultura e do entretenimento cresce bastante e a profissão de 

músico ganha mais notoriedade. Assim os chorões paulistas vão migrando para um outro 

âmbito da prática musical. Conforme nos explica Amaral (2013, p. 72) “do ambiente 

informal, surgem os músicos que se tornaram autênticos intermediários culturais, transitando 

entre o universo da Cultura da Elite e o da Cultura Popular Urbana, entre o espaço público e o 

privado, entre o formal e o informal”. 
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Garoto, uma das principais contribuições paulistas para o Chorinho. 

 

Nesta posição híbrida ainda se conservam muitos dos chorões em atividade em São 

Paulo, e de certa forma o Choro também, ocupando um lugar de passagem entre a Cultura 

estabelecida e a marginal. Assim, ao longo dos anos 30 os regionais de Choro tinham 

atividade bastante intensa nas rádios e gravadoras, mas principalmente como acompanhantes 

de cantores e não tocando seu próprio repertório. Nos vinte anos subsequentes, até a chegada 

da televisão, os regionais foram progressivamente perdendo espaço na mídia para formações 

de influência estrangeira, que tocavam Foxtrotes, Calipsos, Boleros, inaugurando uma 

dinâmica do mercado musical que conhecemos bem até hoje. As modestas, porém preciosas, 

aparições do gênero nas grandes mídias ocorridas neste período já vêm carregadas com um 

caráter nostálgico. 

Conforme vimos anteriormente, com o surgimento do baião na década de 40 e da 

Bossa Nova na de 50, o Samba que até então dominava as frequências de rádio nacionais 

perde notoriedade, e junto com ele o Chorinho. Embora continue sendo executado nas rodas 

de Choro pela cidade, o gênero desaparece da grande mídia, onde só vai despontar novamente 

em situações comemorativas pontuais. Programações especiais e festivais ocasionais foram as 

poucas manifestações do Chorinho nos grandes meios de comunicação até os anos 70, quando 

começa a surgir um movimento de resgate do som das velhas guardas do Choro e do Samba, 
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encabeçado principalmente pelos próprios bossa novistas. O paulistano Marcus Pereira 

prestou um serviço valiosíssimo para a música brasileira neste período, produzindo mais de 

uma centena de LPs da mais alta qualidade musical, enfrentando o domínio do mercado pelas 

gravadoras internacionais. 

Bons ventos embalam o Choro nas décadas de 70 e 80, que assistem ao lançamento 

do espetáculo ‘Sarau’, produzido pelo jornalista Sérgio Cabral e que contava com Paulinho da 

Viola e o Conjunto Época de Ouro encabeçando uma onda de revitalização que culminou com 

muitas ações em comemoração ao centenário do gênero e a fundação de um Clube do Choro 

em São Paulo. 

Presentes em várias cidades brasileiras como Brasília, Santos e Porto Alegre, os 

clubes do Choro são espaços dedicados ao estudo, prática e congregação que nascem por 

iniciativas públicas ou privadas. São o mais próximo que temos de uma instituição formal 

voltada para manutenção e pesquisa do Choro. Infelizmente, o Clube do Choro de São Paulo, 

fundado em 1977 por estudantes, intelectuais e idealistas ligados ao Chorinho, fechou suas 

portas cerca de três anos depois, por conta de problemas financeiros. Embora tenha tido pouco 

tempo de duração, o Clube do Choro de São Paulo foi responsável por uma iniciativa pioneira 

na cidade ao estruturar a Escola do Choro, que apesar do alcance limitado, abriu caminho para 

uma nova geração de chorões. 

"A qualidade dos encontros foi variando ao longo dos anos: o número e a 

variedade de instrumentos foi diminuindo; o repertório deixou um pouco 

de lado os clássicos do Chorinho (entrando mais MPB, Samba etc.); a 

virtuosidade musical também foi decaindo... E os velhos chorões, aos 

poucos, foram nos deixando..." MIWA 

 

De lá para cá, o Choro vem oscilando em presença nas grandes mídias, mas mantém-

se constante pelas rodas da cidade. Desde o Choro da Contemporânea, que acontece todos os 

sábados de manhã em uma loja de instrumentos musicais no Centro, até na programação dos 

grandes teatros paulistanos, observamos gente de todo o tipo se deleitar com as melodias deste 

ancião juvenil e alegre que é o Chorinho. O maestro carioca John Neschling, ex-regente e 

diretor da OSESP, chegou a afirmar em uma entrevista ao GGN em janeiro deste ano que “o 

país – e São Paulo – assiste à maior explosão da música instrumental da sua história”. 

Esta colocação é “música para nossos ouvidos”, assim como a tão esperada 

inauguração de um novo Clube do Choro de São Paulo, que ocorreu em agosto do ano de 
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2015, com uma programação de rodas semanais e espetáculos mensais. Está sediado no 

Teatro Artur de Azevedo e foi criado por iniciativa da Secretaria de Cultura Municipal de São 

Paulo sob gestão do prefeito Fernando Haddad. A iniciativa prevê ainda o oferecimento de 

aulas de diversos instrumentos, além das apresentações e rodas de Choro, e tem potencial para 

consolidar o gênero como uma expressão cultural mais forte e legítima na cidade de São 

Paulo. 

 

 

O teatro Artur de Azevedo, na Móoca, que sedia o Clube do Choro de São Paulo 

 

Enfim, o que podemos afirmar a partir desta breve análise é que, através do esforço 

apaixonado de seus praticantes, o Choro conseguiu se manter ao mesmo tempo tradicional e 

flexível ao longo do tempo, instituindo espontaneamente uma modalidade anônima de 

Educação não-formal, que se entremeia no cotidiano paulista em rodas singelas e 

despretensiosas, tendo apenas as partituras e a amizade como instituições organizadoras. 

Através deste exercício de análise, pretendemos dar os primeiros passos para 

entender como esta prática musical permanece pouquíssimo alterada ao longo de mais de cem 

anos; resistindo à influência de outras vertentes sem contar com uma instituição que a 

defenda, e tampouco com o apoio da mídia ou do Estado. 

 

Mais do que ensinar a ler e a tocar “certinho”, tento passar para os 

alunos o outro lado da música: o do prazer, o da espontaneidade e da 

alegria..., como nas rodas de Choro: elas não eram uma apresentação ou 

um show, mas “curtição” musical e da vida. MIWA 
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Ao pinçarmos alguns aspectos que julgamos relevantes no amplo território do Choro 

buscamos detectar uma instância sutil que esta linguagem musical reserva. O chorão Heitor 

Villa-Lobos já afirmava que “o Choro é a alma musical o povo brasileiro”. Nossa entrevistada 

Sanae Hirose deixa entrever os contornos dessa alma em seu depoimento quando fala da 

“espontaneidade na forma de se expressar, a liberdade brasileira, a improvisação” e mais 

adiante ao mencionar valores brasileiros “encarnados nessa belíssima Arte do Choro”. 

Perscrutando o Choro, seguimos as pegadas de Sanae em seu processo de interpretação da 

Cultura Brasileira. Buscamos entender o que esta manifestação cultural pode revelar sobre 

uma realidade mais ampla, apurando nossa percepção de cidadania e de brasilidade. 

 

*** 

 

*¹ - Segundo o Dicionário Cravo Albin da Música Brasileira, música de barbeiros é um termo que 

refere-se a um tipo de manifestação cultural que surgiu nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro no 

período colonial feita por escravos que uniam as profissões de barbeiro e de músico e tocavam nas 

festividades locais. Eram performances instrumentais com nuances burlescas que atualmente são 

consideradas como a primeira música popular brasileira instrumental direcionada para o 

entretenimento público. Manuel Antonio de Almeida, em ‘Memórias de um sargento de milícias’ nos 

dá uma divertida descrição desta manifestação cultural popular: “meia dúzia de aprendizes ou oficiais 

de barbeiro, ordinariamente negros, armados, este com um pistão desafinado, aquele com uma trompa 

diabolicamente rouca, formavam uma orquestra desconcertada, porém estrondosa, que fazia a delícia 

dos que não cabiam ou não queriam estar dentro da igreja”. 

*² - No caso, nos referimos à viola erudita; instrumento de quatro cordas pouco maior que o violino, 

tocado com arco e que segue a mesma lógica de afinação; não se trata da viola caipira de 10 cordas, 

que embora seja tipicamente associada ao gênero musical caipira também tem suas incursões no 

Choro. 

**¹ - Tantan e rebolo são instrumentos de percussão que fazem uma função grave e medio-grave, 

respectivamente. Estes substitutos do surdo tem como diferença o fato de serem tocados com a mão, 

reproduzindo um som mais leve e menos profundo, devido às suas dimensões menores. Assim como o 

repique de mão, são inovações que o pagode trouxe a partir da possibilidade de microfonar um maior 

número de instrumentos em apresentações ao vivo. 

**² – Surdo (Bide e Marçal) fundamental nas escolas de Samba e cordões carnavalescos, é um dos 

instrumentos de percussão da roda de Samba mais aceitos no meio do Choro, ao lado de outros muito 

mais sutis como reco-reco e tamborim. 
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5 É TRADIÇÃO! 

Não há tema, objeto, assunto ou problema de pesquisa fácil quando nos dispomos a 

analisar alguma coisa em toda a sua profundidade. Muito provavelmente, a primeira 

descoberta será a constatação de que não necessariamente daremos conta de ir tão fundo; mas 

há sempre certas profundezas que não podemos deixar de explorar. Em uma reflexão a partir 

de uma realidade singela como o Choro, alinhavada pelo eixo da Educação, nos deparamos 

com conceitos tão complexos e fascinantes que exigiriam muito mais atenção para si. Entre 

eles estavam Cultura Popular, Arte, Oralidade, Diversidade e outros que mal cabem em uma 

biblioteca, que dirá nesta pesquisa. Às voltas por essas veredas, me deparei com um conceito-

chave para pensar o gênero musical do Choro – nosso objeto de pesquisa – que se impôs na 

nossa reflexão e convidou a um aprofundamento: o conceito de Tradição. Para desvendar as 

especificidades da Tradição recorremos a Josef Pieper, que traz apontamentos preciosos sobre 

o assunto no texto ‘Tradição: seu significado e suas exigências para nós’. Sua máxima: “É 

tão necessário ao homem ser educado quanto ser relembrado” indica diretamente para uma 

relação entre Tradição e Educação, mas o autor também faz questão de demarcar diferenças 

primordiais entre elas no que diz respeito a seu processo de transmissão. Enquanto a 

Educação pressupõe (pelo menos teoricamente) a presença do diálogo e de uma aprendizagem 

que ocorre em mão dupla, nos processo da Tradição observamos a passagem de conteúdos de 

uma a outra pessoa em uma única direção, que deriva de uma saber ancestral e aponta 

assertivamente para o futuro. 

 

O texto ‘Tradição: seu significado e suas exigências para nós’ nos ajuda a 

compreender o impacto e a extensão da influência que as diversas tradições que nos compõem 

exercem sobre o mundo e sobre nós mesmos. Nele, o filósofo alemão contemporâneo Josef 

Pieper debate o conceito de Tradição entremeando as ideias de Hegel, Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Karl Jaspers e outros, dentre as quais vale ressaltar a dualidade que Pascal propõe 

colocando o argumento da razão e da experiência em oposição à Tradição e a autoridade. 

Diante destas duas polaridades, é clara a aversão do pensamento científico ao 

argumento da Tradição, embora ele se insinue nas ciências e na academia, como Pieper faz 

questão de reiterar. O autor ainda afirma que, diferente da maioria das manifestações da 

Tradição na nossa história e no cotidiano, a Tradição sagrada tem uma condição bastante 

específica, pois adquire uma legitimidade peculiar no âmbito religioso, e para além dele. Não 
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obstante, nenhum dicionário teológico ou filosófico dedica um verbete substancial 

especificamente ao conceito de Tradição. 

Ali, ele articula três aspectos essenciais da Tradição que tentaremos sintetizar 

adiante. Em poucas palavras, são eles: a atenção sempre voltada para o passado; a prática 

constantemente associada a uma necessidade real, material ou espiritual; e a presença de um 

ato de fé no processo de recepção e transmissão dos conteúdos culturais. 

ASPECTOS DA TRADIÇÃO 

O Choro divide com as infinitas outras manifestações populares brasileiras um 

caráter contraditório no que diz respeito à Tradição. Embora quase sempre derivem de um 

encontro entre tradições diferentes – tipicamente a africana, a europeia e a indígena – são 

obrigadas pela sua própria natureza a gradualmente converterem-se em tradições em si, 

negando a fonte da qual beberam suas raízes, sob risco de ameaçar sua continuidade ao longo 

das gerações. Assim, refletem um impulso paradoxal de afirmar uma pureza original que se 

sabe impossível, mas não se pode furtar a perseguir. Como veremos a seguir com mais 

atenção, a Tradição se localiza sempre em um ponto de tensão entre a manutenção de 

características do passado com a constante pressão inovadora da modernidade. Seus traços 

fundamentais e distintivos podem converter-se justamente nos algozes de seu 

desaparecimento – uma sombra que ronda a grande maioria das manifestações culturais 

populares no nosso país.  

Este é precisamente o contexto dos conteúdos tradicionais “onde a preservação de 

algo originalmente dado é vista como uma tarefa fundamental, questão de vida ou morte” 

(PIEPER, 2014?). O instinto de auto-preservação que decorre dessa condição de fragilidade é 

um importante definidor da natureza da Tradição, que vamos discutir a seguir a partir de 

temas abordados no texto ‘Tradição: seu significado e suas exigências para nós’. Elencamos 

três eixos temáticos fundamentais que fornecem um panorama da perspectiva do filósofo 

alemão sobre o tema: o primeiro aspecto da Tradição vem carregado pelo sentimento de 

passadismo e o desejo de permanência. Sugere o pressuposto de uma verdade original que 

orienta os hábitos tradicionais e está exemplarmente sintetizado na seguinte frase de Josef 

Pieper: “no âmbito da Tradição o conceito de ‘progresso’ mal encontra um espaço próprio”. 

Contrapondo-se à mentalidade efervescente do nosso tempo, a Tradição não se interessa pelo 
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novo, mas sim por aquilo que já foi. Assim, vive em constante tensão entre a manutenção de 

sua originalidade e a necessidade permanente de se atualizar. 

Tradição envolve a transmissão de uma verdade que não é criação do transmissor, 

nem admite intervenções essenciais de seus participantes, mas que se mantém atual pela 

linguagem viva e dinâmica. O esforço deliberado de criar estratégias para defender as 

tradições de influências externas pode ser fundamental para sua preservação, embora também 

possa incorrer na paralisação dessa Tradição no curso histórico; o que fatalmente resultará em 

seu desaparecimento. 

A permanência da Tradição através das gerações está ligada uma necessidade 

objetiva presente desde os âmbitos mais funcionais até o plano dos anseios metafísicos da 

Humanidade. De acordo com Pieper, “através da passagem das gerações, aquilo que é 

verdadeiramente digno de preservação – e portanto precisa ser preservado – recebe de fato 

este cuidado e assim se mantém”, e aí reside o segundo aspecto essencial da Tradição. Com 

ele em mente compreendemos que a existência e permanência das tradições não ocorre 

simplesmente a partir do esforço de suas correntes mais ou menos conservadoras, e sim 

porque ela é necessária para a manutenção da sociedade como ela é. A Tradição tem um 

caráter passivo, funcional e fundamental para a vida cotidiana, pois permite que nos 

ocupemos de outros pensamentos que não só a resolução de questões imediatas. 

Assim, a preservação de muitas tradições, sutis ou aparentes, também pode se dar de 

forma passiva, mas contínua. Costumes e hábitos podem ser adotados e abandonados sem 

prejuízo algum para a Tradição, caso percam seu caráter essencial, que faz deles 

indispensáveis.  

A Tradição opõe-se ao diálogo e à discussão; diferencia-se da aprendizagem de 

muitas maneiras – tomar conhecimento de fatos sobre determinada manifestação tradicional 

não é necessariamente tomar parte numa Tradição – mas as duas se distinguem 

principalmente porque a Tradição não envolve a exigência de provas cabais para ser aceita e 

assimilada. Por outro lado, ambas pressupõem a aceitação do destinatário como fator 

necessário para sua realização, ambas precisam reconhecer um determinado discurso como 

verdade, obedecendo à estrutura do crer.  

 “De acordo com as famosas palavras de Aristóteles, todo aluno precisa de fé (“ 

quem quiser aprender deve crer”). Mas essa afirmação é verdadeira apenas para a primeira 

etapa do aprender. No início do processo de aprendizado não encontramos provas cabais, mas 

sim um ato de confiança”. Esta afirmação de Pieper leva-nos ao terceiro aspecto da Tradição 



  

 

81 

que queremos ressaltar reside aí, neste ponto onde se misturam Tradição, Educação, confiança 

e fé. Não se trata apenas de aceitar tal dado como verdade, mas efetivamente desejar o 

conforto de uma legitimidade que transcende o indivíduo, é aceita por um coletivo específico 

que também adota e repete a mesma verdade; é inserir-se em uma cadeia de seres que se 

estende no tempo para além da fugaz perspectiva individual. Ato de mimese que traz uma 

sensação de segurança e estabilidade, acalenta o pesar da solidão e alimenta projeções para o 

futuro. 

Josef Pieper aponta para processos graduais de apropriação dos saberes a partir de 

um primeiro contato sem questionamentos, para posterior reflexão crítica sobre o assunto. 

Neste primeiro momento a assimilação de um conteúdo tanto da Tradição quanto do 

conhecimento científico é um ato de confiança. Sob esta ótica, a crença iguala os saberes pois 

é condição fundamental para sua absorção em um ou outro meio. O filósofo alemão contribui 

no debate a esse respeito traçando uma analogia entre o conceito platônico de Tradição e a 

teologia cristã. Conforme ele nos mostra, a Tradição sempre remonta a uma figura como Os 

Antigos (segundo Platão, aqueles que “foram melhores do que nós e habitavam mais 

próximos dos deuses, e que passaram para nós, que nascemos mais tarde, esta dádiva na 

forma de discurso extraído de uma fonte divina.”), que como os Profetas, são os recipientes 

primeiros e transmissores de um theios logos, único acesso à sabedoria da Tradição, à sua 

origem divina. 

Esta e outras associações que Pieper traça nos mostram que toda Tradição, por mais 

vulgar e cotidiana que seja, é legítima quando observamos que sua prática está em acordo 

com dois princípios fundamentais: por um lado ela se relaciona, por mais infimamente que 

seja, com uma ancestralidade sagrada e com a capacidade do ser humano de acessar uma 

verdade primitiva; por outro lado ela se reconfigura no tempo mantendo-se intrinsecamente 

fiel ao seu fundamento ancestral e necessária no tempo presente, porque representa uma 

verdade sólida no passado e no futuro. 

O mesmo autor faz outras referências ao tema da Tradição, na maior parte das vezes 

ligadas ao pensamento teológico – e que portanto não vêm ao caso –, contudo algumas 

reflexões suas podem contribuir para nossa intenção de compreender mais a fundo este 

conceito. No capítulo Tradição, teologia e filosofia, que encerra O que é filosofar? (PIEPER 

2014), Pieper atenta para a presença, mesmo nos grandes iniciadores da filosofia ocidental, de 

uma interpretação prévia do mundo, à qual corresponde a uma Tradição tida como válida. O 

autor aponta referências em Platão e Aristóteles remetendo à sabedoria dos “antigos”*¹ que 
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denunciam essa perspectiva e mostram como, mesmo para esses pensadores clássicos, os 

conteúdos da Tradição eram aceitos como verdade. Em Filebo (16 c 1ss.), Platão associa a 

Tradição a uma origem super-humana e nos dá pistas para entender quem são esses “antigos” 

a quem ele e Aristóteles se referem: “Enquanto uma dádiva dos deuses, tal como estou 

convencido, a partir de uma fonte divina, mediante um Prometeu desconhecido, em um brilho 

de fogo iluminador, a notícia veio para baixo – e os antigos, melhores que nós e mais 

próximos dos deuses, nos transmitiram essa revelação”. Assim, podemos afirmar segundo 

Pieper e Platão que, não só existe necessariamente uma interpretação tradicional do mundo 

que é pavio e combustível para o filosofar, como que a Tradição remete sempre a uma 

procedência divina. 

Isso é fácil de assimilar quando falamos de uma Tradição Religiosa. Porém, como 

vimos, a Tradição também abriga outras esferas da vida humana. Nestes casos, a presença de 

uma ancestralidade divina é mais difícil de identificar, e quiçá poderá estar já desgastada ou 

até ausente. Neste sentido, as tradições da Cultura Popular Brasileira são ainda mais 

complexas, porque frequentemente serpenteiam entre sincretismos e crendices. Voltando para 

a roda de Choro, é curioso observar um apelido conferido ao maior nome do gênero, Alfredo 

Vianna: São Pixinguinha. Essa expressão, que pode ser escutada aqui e ali nas conversas 

sobre Choro, cristalizou-se no jargão dos chorões e estudiosos quando o compositor carioca 

Hermínio Bello de Carvalho escolheu-a para nomear o último disco gravado pelo chorão, que 

foi lançado originalmente com o nome de “Som Pixinguinha”, mas foi reeditado com novo 

título em homenagem a Pixinguinha, após seu falecimento em fevereiro do ano de 1973. 

Hermínio, que produziu o disco e é também dos maiores poetas do Samba, dedicou as 

seguintes palavras ao chorão, que vem a calhar para ilustrar nossa discussão: “Cada  cultura  

ou  religião  tem  seus  mitos  e  fundamentos. Faço parte de uma confraria quase religiosa que 

cultua  um Santo  de  pele  negra,    que  tinha  por  hábito  –  e  talvez missão  –  enternecer  e  

melhorar  a  vida  dos  homens  com sua  arte  divinal.    Falo  de  Alfredo  da  Rocha  Vianna  

Junior, mais  conhecido  por  Pixinguinha.  Para  mim,  seu  devoto, será sempre São 

Pixinguinha”. 

Dentro do contexto do Choro e da Tradição, a afirmação acima que canoniza 

Pixinguinha, é muito menos exagerada do que pode parecer. Isso porque existência das 

tradições, como falávamos anteriormente, está sujeita a uma condição de necessidade real em 

dois planos: um prático, utilitário, objetivo; outro abstrato, absoluto, transcendente. Quando 

falamos da Tradição na esfera prática nos referimos aos pequenos e grandes gestos, atitudes, 
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costumes, que permeiam o cotidiano e as necessidades básicas de subsistência e socialização. 

Formas de tratamento, códigos de conduta, dress code, enfim... do “bom dia, minha senhora” 

até a higiene pessoal no fim da jornada diária, nossa rotina é crivada de atos de Tradição. A 

repetição e permanência ao longo das gerações de cada um destes atos está ligada à solução 

de dilemas práticos do dia-a-dia, e sem eles viveríamos atormentados ao ter que refletir antes 

de tomar pequenas decisões de rotina. 

Mas há também tradições as ligadas a um outro plano, que se estendem para além do 

“mundo do trabalho” (PIEPER, 2014). São tradições que aspiram à totalidade do mundo, ao 

mistério da existência, a soluções para problemas de ordem mais profunda; tradições muito 

mais fáceis de identificar e classificar, porém muito mais difíceis de justificar, pois atendem a 

necessidades que nem sempre conseguimos perceber em um primeiro olhar. Neste plano se 

encontram as tradições filosóficas, artísticas, as religiosas e festivas. Os atos de Tradição que 

orbitam essa esfera do transcendental têm como intenção estimular o ser humano a “perceber 

no que é cotidiano e familiar o verdadeiramente estranho e não-cotidiano, o mirandum: Este é 

o começo do filosofar. E nisso, tal como Aristóteles e Tomás de Aquino afirmam, o ato 

filosófico é aparentado ao ato poético. Ambos, o filósofo e o poeta, teriam a ver com o 

admirável, com aquilo que gera e promove admiração.” (PIEPER, 2014. Pg. 42). 

Concordando com Josef Pieper, e ousando propor um passo além de sua reflexão, arriscamos 

dizer que não só o ato poético, mas também o ato de Tradição ou qualquer ato artístico pode 

se assemelhar ao filosofar neste ponto, na medida em que convida à transcendência do mundo 

do trabalho, sugere que ultrapassemos a esfera da “caça diária da existência física crua, 

corrida por alimentação, vestuário, moradia, etc. (...) Lutas de poder pela utilização dos bens 

da Terra, conflitos de interesse nas coisas grandes e pequenas. Por todo o lado, tensão extrema 

e sobrecarga – abrandadas somente de modo aparente mediante diversões e pausas 

rapidamente absolvidas: jornal, cinema, cigarro.” (PIEPER, 2014. Pg. 10). Desta forma, o 

Choro como manifestação de uma Tradição e uma expressão artística proporciona duas vias 

de transcendência do mundo do trabalho, sendo uma através do ato de Tradição e a outra por 

meio do abalo da Arte. 

A música por si só – e toda expressão artística em geral, já que qualquer forma de 

Arte tem potência para disparar um abalo existencial – pode levar à experiência 

transcendental. Para isso, contudo, é preciso que ela seja produzida, reproduzida ou absorvida 

em condições apropriadas para tanto. Mas que condições seriam essas? Para obter essa 

resposta com precisão, seria preciso um estudo dedicado especificamente ao tema, mas 
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algumas impressões nos parecem sólidas o bastante para serem formuladas com relativa 

segurança. A primeira dessas exigências para um fruir musical que tende para a experiência 

transcendental é a intenção de abrir-se a essa experiência. Com isso não queremos dizer que é 

possível ou necessário decidir deliberadamente viver a transcendência, mas sim que é 

imprescindível que exista uma disponibilidade interior para isso, uma insatisfação com o 

aspecto meramente funcional das coisas, uma curiosidade que não se sacia com respostas 

imediatas. 

O que ocorre com muita frequência em relação à música dos nossos dias e a forma 

como costumamos nos relacionar com ela – ouvindo ou tocando – é a forte mediação feita 

pelo indústria cultural que, estando alinhada com a ótica do mundo do trabalho, reduz a 

música, limitando-a ao interesses do mercado. Assim, impregnada desta mentalidade 

funcionalista, a música perde muito do seu potencial de transcender o embotamento do 

cotidiano. Este processo é especialmente cruel para os gêneros da música instrumental, que é 

menos afeita ao padrão de consumo descartável da indústria cultural e exigem uma 

experiência de apreciação musical mais detida. Em consonância com outros gêneros 

instrumentais, o Choro resiste a este tipo de abordagem musical, e assim cria-se uma espécie 

de contraposição entre a canção e a música sem letra que contribui para o confinamento que a 

música instrumental vive no contexto atual. 

Em uma conversa por telefone relatada pelo produtor Bruno Moskatiello, o 

conceituado guitarrista Michel Leme (um dos mais ativos e vibrantes instrumentistas da cena 

Jazz/Fusion de São Paulo) pronunciou a seguinte frase, que expressa com precisão a relação 

que tratamos no parágrafo anterior: “Avisa lá que o nosso som diz “não” ao deus Mercado.”. 

Essa sentença, proferida em tom de aviso para o contratante de um show do próprio Michel, é 

representativa por algumas razões. Além de explicitar o conflito entre os interesses da 

indústria cultural e a natureza do som instrumental, o músico se coloca como um mero 

transmissor tanto da mensagem quanto da própria música. Isso fica claro na expressão “nosso 

som diz”. Não se trata de uma ameaça ou um desejo dos instrumentistas, mas sim uma 

exigência do som para que ele se realize em sua plenitude, ou seja, exerça seu potencial de 

ultrapassar as fronteiras do mundo do trabalho. 

Diante destas condições o Choro se ampara na Tradição para tentar preservar seu 

poder de transcender. Embora ocorram manifestações “pasteurizadas” do Choro, como é 

comum presenciarmos e a crítica adora denunciar, algo de verdadeiro e original persevera nas 

rodas de Choro, das mais respeitadas às mais amadoras. Isso porque, mesmo nas 
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performances mais esvaziadas de verve artística (e portanto menos suscetíveis a provocar o 

abalo pela Arte) o Choro evoca a totalidade do ser e da existência através de seu apelo à 

Tradição, uma ancestralidade que, como vimos, tem um teor sagrado e por isso reverbera para 

além do mundo do trabalho. 

A partir daí, nossa reflexão tende à conclusão extremada, mas não de todo absurda, 

de que o potencial de um ato de proporcionar uma experiência de ultrapassagem da realidade 

“objetiva” é inversamente proporcional à funcionalidade associada a este ato; e possivelmente 

é o lastro da Tradição que resguarda no Choro sua condição transcendental, permitindo que 

ele continue atual e cheio de vida ao longo da passagem dos anos. 

Mas voltemos a firmar os pés na terra. Olhar para nossa gente, como ela se relaciona 

com a Tradição e o que o Choro nos diz sobre ela. O artigo de Jean Lauand ‘A linguagem 

esconde-revela o brasileiro’ (LAUAND, 2011) nos dá preciosas pistas para definirmos essa 

alma brasileira em um diálogo com as ideias de Sergio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, 

mediado pelo viés revelador (mas que também oculta) da linguagem. Ali o autor expõe com 

muita clareza algumas características do povo brasileiro que deixam rastros evidentes no seu 

modo de falar. Não é à toa que trocamos o “ter” pelo “estar com”, assim como o uso 

indiscriminado de apelidos e diminutivos está associado a um modo de ser no mundo próprio 

da gente. Mas afinal, que gente é essa? Abranger a infinidade variedade humana que habita o 

território brasileiro e reduzi-la a uma só categoria obviamente é uma tipificação tão 

rudimentar quanto nos referirmos ao povo de todo um continente como uma massa uniforme 

(os africanos, os europeus, os asiáticos...), mas levando em conta nossas limitações 

metodológicas, tomamos a liberdade elencar algumas características dessa alma brasileira. 

Desde o “homem cordial” de Sérgio Buarque de Hollanda, passando pelas 

observações de Gilberto Freyre sobre o uso da linguagem até o artigo de Jean Lauand que 

citamos acima, nossas formas de falar e socializar, se comparadas aos hábitos de outros países 

ocidentais, são marcados pela pessoalidade até suas últimas consequências. Dela decorrem 

efeitos como maleabilidade para acordos e horários, intimidade, emotividade e afetividade 

afloradas, coloquialismos e irreverência generalizados; assim como os já consagrados 

“puxadinho” e “jeitinho brasileiro”, que já se tornaram instituições informais para resolução 

de problemas práticos. Nos parece que as relações sociais se dão como se houvesse um acordo 

tácito anterior a todos os outros acordos que estipula que “tal coisa é isso, mas nós dois 

sabemos que não é bem isso”. Se concordarmos com essa premissa, voltamos à pergunta 
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anterior “que gente é essa?” agora não com uma resposta, mas com uma base para nossa 

reflexão: “são aqueles que, por bem ou por mal, estão submetidos a este acordo oculto”. 

Como vimos, nossas especificidades linguísticas, como reflexo de um modo de ser 

coletivo, ajudam a esclarecer traços de uma identidade brasileira que se impõe sobre todas 

nossas práticas culturais. Mas que implicações ela trará na relação do brasileiro com a 

passagem e manutenção dos conteúdos tradicionais? Por esse viés que voltamos ao conceito 

de Tradição, considerando agora a formulação proposta por Geraldo Filme, um dos mais 

importantes sambistas da Terra da Garoa, e destacando em que pontos seu discurso estabelece 

relação com o pensamento de Pieper. Assim, buscamos compreender se o processo da 

Tradição conforme descrito pelo filósofo alemão encontra legitimidade diante de uma ótica 

brasileira - ou brasiliana, como nos sugere Lauand (1999). 

A composição de Geraldo Filme, gravada pela primeira vez em 1980 (acredita-se que 

tenha sido escrita em meados dos anos 1970) com o nome de ‘Vai no Bexiga pra ver” pelo 

selo Eldorado, é hoje um hino do Samba paulista, amplamente cantado nas rodas pela cidade, 

sobretudo nas batucadas do Vai-Vai. A mesma canção surge com o nome de ‘Tradição’ em 

regravações por diversos intérpretes, dentre as quais se destacam Demônios da Garoa e a 

carioca Beth Carvalho. Seus versos alternam o tom de convite e desafio, exaltação e nostalgia, 

reafirmando a sutileza genial deste compositor. 

O primeiro aspecto da Tradição que destacamos entre as ideias de Pieper está 

nitidamente expresso no Samba, principalmente nos versos ‘Lembranças eu tenho da 

Saracura/ Saudades tenho do nosso cordão’. Aí está explícita uma atenção voltada para o 

passado, os Antigos (no caso representados pelo Cordão da Saracura), portadores ausentes de 

um saber que se perpetua. A tensão entre o fazer tradicional e a modernidade é tema dos pares 

de versos iniciais da primeira e segunda estrofes, onde opõem-se a ‘poeira’ e o ‘asfalto’ – uma 

releitura paulistana da dicotomia carioca morro/asfalto, lugar-comum do Samba – e o 

‘arranha-céu’ é contraposto à ‘lua’. Assim, o sambista retrata com nostalgia o cenário do 

passado e do presente descrevendo o que está acima (arranha-céu, lua) e abaixo (poeira, 

asfalto) de si, as transformações e o desconforto (‘lembranças’ e ‘saudades’) que elas 

acarretam. Os versos finais trazem a solução para este conflito na figura do Vai-Vai, que 

resiste às reviravoltas dos tempos reproduzindo e transmitindo aqueles conteúdos tradicionais: 

“É Tradição, e o Samba continua!” 

Vamos então ao segundo aspecto da Tradição que elencamos acima, que se refere à 

necessidade da sua presença. Embora seja menos explícito nas palavras do Samba, 
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encontramos esse aspecto incrustado na tensão principal desta breve narrativa, que é 

justamente o sentimento de nostalgia que o fazer tradicional vem apaziguar. Temos aí a 

carência do indivíduo que se depara com uma realidade que já não corresponde às suas 

expectativas e sua compreensão de mundo. O sujeito tem na ‘lembrança’ o campo de batalha 

do embate entre um passado saudoso e um presente sem ’lua’ e sem ‘poeira’. A Tradição vem 

mediar esse conflito, anunciando que o saber dos Antigos, as ‘lembranças da Saracura’, 

continuam vigentes em seu processo de transmissão, aqui e agora no compasso do Vai-Vai, 

que continua ‘firme no pedaço’. Neste Samba, a noção de necessidade se apresenta nesta 

função mediadora que a Tradição exerce na subjetividade do eu-lírico, que encontra nela 

bálsamo para as chagas das ‘saudades do nosso cordão’. Como podemos ver ao longo da 

composição, as palavras de Geraldo Filme nos contam uma trajetória de tensão que se resolve 

nos últimos dois versos, através da evocação dos fazeres tradicionais. O que vem em seguida 

é um refrão explosivo e confiante que nos leva ao terceiro aspecto da Tradição, que 

discutiremos adiante. 

Vimos que a Tradição, assim como a Educação, obedecem à estrutura do crer, na 

medida em que dependem sempre de um ato de confiança original para que seu processo 

ocorra (PIEPER, 2014?). Isso significa que haverá um momento neste processo onde é feito 

um convite ao sujeito, e cabe a ele, mesmo que às cegas, aceitar ou não determinados 

conteúdos como verdade. Um posterior aprofundamento poderá comprovar ou refutar 

determinados argumentos da Tradição – o mesmo ocorre nas Ciências em geral e 

principalmente na Educação –, mas a iniciação está ligada a um gesto de entrega, assim como 

a manutenção destes conteúdos demandará confiança absoluta, crença verdadeira, 

comprometimento total, fé... ou algo parecido. Esse tom coroa o Samba de Geraldo Filme, 

afirmando categoricamente que podem mover-se céus e chão, sol e lua, que a Tradição 

persiste; e quem duvida: “vai no Bixiga pra ver”. 
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*¹ - PLATÃO, Fedro, 274 c 1ss.:”Já ouvi contar uma história dos homens de antigamente. Eles 

conheciam a verdade. Se pudéssemos descobri-la, ainda nos importaríamos com a opinião dos 

homens?”. 

PLATÃO, Leis, 715 e 7ss.: “Tal como uma antiga doutrina diz, Deus detém o começo, o fim e o meio 

de todas as coisas e dirige-as para o melhor segundo a sua natureza”. 

ARISTÓTELES, Metafísica XII, 8. 1074 b 1.: Uma tradição, em forma de mito, foi transmitida aos 

pósteros a partir dos antigos e antiquíssimos segundo a qual essas realidades são deuses, e que o divino 

envolve toda a natureza”. 
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6 CODA - CONCLUSÕES E APRENDIZADOS 

 O tecido cultural é uma trama de diversas texturas, refletindo a infinita variedade de 

valores e desejos que compõem um corpo coletivo, à maneira de uma colcha de retalhos. Esta 

complexidade que caracteriza qualquer Cultura – sobretudo nestes tempos de globalização e 

efervescência nas telecomunicações – tem implicações relevantes no que concerne à 

Educação, pesquisa e prática docente. A Cultura, assim como a Tradição, se constitui no 

resultado absoluto e inevitável das características sócio-históricas de uma determinada 

coletividade. Logo condensa em si aspectos de todas as suas esferas, desde o âmbito mais 

abstrato até o mais pragmático. Assim, qualquer análise aprofundada de um fenômeno 

humano não pode prescindir de um aprofundamento no universo cultural que abriga tal 

fenômeno, e nas tradições que lhe são inerentes. 

Neste empenho, fatalmente fomos obrigados a somente margear uma série de temas 

pertinentes, mas alguns aprendizados e associações preciosas talvez possam brotar destas 

páginas – assim esperamos! Vamos tentar organizá-los a seguir elencando as ideias que se 

destacaram ao longo das nossas pesquisas. Vimos que o fazer artístico acarreta em efeitos 

fundamentais para o debate em torno da Educação: a prática coletiva, o diálogo com 

realidades diversas, o exercício do senso estético, além de meio de expressão da subjetividade 

e construção da identidade. Este último aspecto foi tratado anteriormente principalmente no 

que tange a identidade nacional e como ela está imbricada na nossa linguagem, seja ela oral 

ou musical. No entanto, vale também ressaltarmos, ainda que rudimentarmente, o impacto 

desse fazer artístico no processo individual de constituição identitária. Dentro de uma lógica 

de informalidade, é natural que os chorões recebam alcunhas artísticas coloquiais e de certa 

forma funcionais. Daí partem nomes como Jacob do Bandolim e Paulinho da Viola; mas a 

quantidade gritante de chorões que adotam seu instrumento como sobrenome nos sugere uma 

relação mais íntima e mais complexa entre o ser e seu fazer musical. Pedro da Harmonica, 

Torres Officleide, Lulu Cavaquinho, Juca Pistão, Felippe Trombone, João Flautim, Charles da 

Flauta, Paulinho do Banjo, Folhinha, Chico Batera, Fredericão da Zabumba, Dino 7 Cordas, 

são apenas alguns exemplos que colhemos dentre os milhares de músicos que têm o Choro de 

tal forma arraigado na sua identidade que seu instrumento passa a ser parte seminal da sua 

forma de se apresentar para o mundo. Mais do que ferramenta do ofício como músico, o 

instrumento musical ganha a proporção de algo que traz diferenciação e distinção; remete 

(como um sobrenome formal, herdado através de uma origem que ajuda a definir aquele 
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sujeito) a uma ancestralidade, uma Tradição na qual o sujeito se insere deliberadamente, e da 

qual herda privilégios, deveres e costumes. 

Esta visão coincide com as reflexões de Josef Pieper que encontramos em Sobre a 

Música (PIEPER, 1998) onde o filósofo não só coloca a música indiscutivelmente na esfera 

do mirandum e que o “"musicar" é uma atividade da qual se poderia dizer que é um oculto 

filosofar - um Exercitium Metaphysicae Occultum - da alma que, sem saber, filosofava” mas 

ainda destaca que uma característica distintiva da música é precisamente a proximidade da 

alma humana. Segundo ele: 

“Tal proximidade significa que a música expressa imediatamente o imediato dos 

processos humanos existenciais e o ouvinte, neste nível profundo, no qual a auto-realização 

acontece, é atingido e convocado. Nesta profundidade, para muito além de qualquer 

enunciado formulável, vibra imediatamente a mesma corda que também é tangida na música 

ouvida.” 

Essa perspectiva nos ajuda a reafirmar o aspecto filosófico e transcendental da 

música, que pode estar imbricada de tal forma na subjetividade do sujeito que integra sua 

personalidade, conduz a uma perspectiva de mundo específica. O jornalista carioca Sergio 

Bittencourt decantou com precisão esta condição em uma canção que se tornou recorrente no 

repertório dos seresteiros e até chorões, em leituras instrumentais. O Samba-canção ‘Naquela 

mesa’, escrito como homenagem póstuma ao pai de Sergio, Jacob do Bandolim, foi gravado 

pela “Divina” Elizeth Cardoso e lançada no álbum Preciso aprender a ser só, de 1972, pela 

Copacabana. Seus versos lamentam a ausência do pai e trazem nas entrelinhas vestígios do 

mirandum (“contava contente/O que fez de manhã/E nos seus olhos era tanto brilho/Que mais 

que seu filho, eu fiquei seu fã”), dos processos da Tradição (“Naquela mesa ele sentava 

sempre/E me dizia sempre, o que é viver melhor,/Naquela mesa ele contava estórias/Que hoje 

na memória eu guardo e sei de cor”) e da relação íntima com o instrumento (“ninguém mais 

fala no seu bandolim”, falando metonimicamente do instrumento musical enquanto se refere à 

pessoa do instrumentista). Tantas analogias entre uma obra tão bem trabalhada e afamada e os 

conceitos que viemos debatendo ao longo desta pesquisa parecem indicar que estamos no 

caminho certo. Devemos estar alerta, contudo, para sempre tentar distinguir até que ponto as 

formulações criadas por mentes brilhantes, mas distantes de nós no tempo e no espaço, têm 

validade para o nosso contexto; e reconhecer em nossa própria teia cultural quais 

manifestações artísticas têm força e representatividade para estabelecer parâmetros próprios 

de excelência, que se oponham a valores importados do exterior. Essa postura nos parece 
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urgente não só no âmbito da Cultura, mas de forma generalizada em nossas práticas 

institucionais e pessoais, da legislação às gírias, passando pelo conceito de cidadania, pelos 

costumes, festejos, trajes, padrões de consumo... Não se trata de ser nacionalista, patriótico ou 

coisa parecida, mas de admitir que existe uma forma de se comportar específica do brasileiro, 

e que ela deve ser levada em alta conta nos momentos em que se pretende adaptar 

procedimentos criados em terras estrangeiras ao contexto nacional; marcado sempre pelas 

características que buscamos identificar anteriormente, e que fatalmente incorrem em uma 

forma específica de executar quaisquer procedimentos. Essa contingência tem impactos 

diretos sobre a Educação desde a atividade cotidiana do educador até a implementação de 

políticas públicas de escala nacional, já que ambas estão sujeitas a uma reação nos níveis 

pessoal e institucional que tenderá à informalidade, à cordialidade, à maleabilidade, enfim... 

ao malfadado “jeitinho”. Não se trata absolutamente de defender as intransigências que 

admite este modo de agir no mundo, menos ainda de exaltar a exatidão cirúrgica ou a 

eficiência burocrática que outras nações ostentam apoiadas em estruturas colonialistas 

seculares, mas sim de atentar para uma condição do brasileiro que nos parece ontológica, que 

é amplamente aceita nos âmbitos informais, mas que ainda assim é ignorada na esfera formal 

e institucional, onde se assume – de forma ingênua ou hipócrita – que aquilo que foi 

estipulado será seguido à risca, enquanto espreita em cada um a consciência de que tal coisa 

“é isso, mas nós dois sabemos que não é bem isso”. Acreditamos que não há forma de se 

educar alguém para isso, nem tampouco contra isso, bem como não existe a necessidade para 

tanto, mas o que nos parece de fato necessário é desvendarmos onde e como este traço 

fundamental da alma brasileira pode ser um aliado no desenvolvimento de formas mais 

construtivas de se comunicar, interagir, educar-se.  Nossa interpretação do conceito de 

Educação pressupõe como elemento fundamental a coexistência – o mais harmoniosa possível 

– de diferentes grupos humanos, por extensão do contato entre dois indivíduos humanos. 

Logo, ocorrerá necessariamente um momento onde confrontam-se culturas, valores, visões de 

mundo. Nestes embates, que podem ser mais ou menos conflituosos, outras linguagens que 

não a verbal podem representar valiosas vias de diálogo, sobretudo nas situações em que as 

diferenças culturais envolvem também dialetos ou idiomas diferentes. Referindo-se à música 

instrumental, ainda em sua fala registrada em Sobre a Música, Pieper (PIEPER, 1998) se 

refere a “um sentido secretíssimo, acima das palavras, um sentido que não percebemos 

quando somente palavras ouvimos. Este "sentido oculto" não se encontra ao se ler, como algo 

falado”, que poderia reforçar ainda mais a influência da música instrumental nas relações que 
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envolvem culturas que não compartilham o mesmo idioma. Nestes termos, a Arte (sobretudo 

suas manifestações não-verbais como a Dança, a Música instrumental e as Artes Visuais) é 

capaz de exercer um importante papel de mediação intercultural. 

O depoimento da família Hirose ilustra com bastante clareza seu potencial. Estes 

imigrantes japoneses chegam ao Brasil na década de 1970 e instalam-se no bairro paulistano 

do Bixiga. Com forte religiosidade evangélica e praticamente nenhum conhecimento da 

língua portuguesa os membros desta família encontraram uma ponte possível entre os dois 

universos culturais que se alternavam em seu cotidiano em uma manifestação musical popular 

instrumental: o Choro. Na entrevista o casal Shoso e Sanae e seus filhos descrevem como a 

roda de Chorinho que acontecia regularmente em frente à sua casa abriu as portas da 

percepção daqueles imigrantes para a Cultura Brasileira. Deste mesmo Bixiga nos fala 

Geraldo Filme no seu Samba É Tradição, como uma voz que convida gritando do outro lado 

da calçada: “vai no Bixiga pra ver”. Duas expressões culturais separadas por uma rua, uma 

janela ou um hemisfério, mas que encontram na música uma via de diálogo; um meio de 

aprender outra perspectiva, expandir o horizonte. A janela de um quarto de criança que se 

abre para toda uma Cultura – uma metáfora tão irresistível quanto esclarecedora. 

Assumindo que Cultura é toda ação humana sobre o mundo natural, então tudo que 

não é Cultura é natureza, e o que não é natural é cultural. Logo, se o que é humano não é 

natural, o que não é cultural é inumano, ou sobrenatural. Assim, resta ao ser humano a Cultura 

e o acaso. Sobre o acaso não temos domínio, então só nos cabe perpetuar a Cultura. É nosso 

único meio de fazer perseverar a própria Humanidade – e aí se confirma novamente o aspecto 

indispensável da Tradição. Entretanto para que isso ocorra, é preciso intenção focada, 

deliberação, e não meramente um gesto mudo de repetição. É preciso criar efetivamente, com 

propósito e genuinidade. Assim um seresteiro vadio é também um herói para a Humanidade 

como um todo, ainda que seja incômoda sua cantoria renitente janela adentro, noite afora. 

Romantismos à parte, nos parece que a possibilidade de criação do próprio produto 

cultural viabiliza a realização de uma experiência de emancipação cultural – naturalmente 

momentânea – que muitas vezes inaugura para o indivíduo rotas para emancipar-se em outros 

âmbitos. Chegamos então ao desdobramento fundamental que a prática musical, dentro deste 

nosso escopo, reflete sobre o indivíduo em seu contínuo processo de formação. Se por um 

lado esta práxis artístico-criativa contribui para a coletividade na medida em que é uma 

afirmação cabal da presença humana no mundo; por outro ela oferece um vislumbre do poder 

de transformar efetiva e indiscutivelmente a realidade circundante. Seria possível traçar 
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relações entre este processo e uma reprodução do próprio ato divino da Criação, onde o 

indivíduo acessa a centelha sagrada em seu fazer artístico, mas não é este nosso interesse aqui. 

Nos cabe apontar apenas para a relevância de uma experiência, ainda que efêmera, do 

exercício da plena autonomia que a música pode oferecer aos seus praticantes. A percepção de 

ser princípio e meio de um ato de Tradição, de Cultura, é uma vivência da autonomia. Este ato 

de transformação do ambiente pela ação dos próprios dedos, que só ocorre pela organização 

coletiva em torno de um bem maior (no caso, a música), a sensação da manipulação concreta 

do ruído para produzir um resultado musical, a noção de autossuficiência, a afirmação de uma 

identidade própria através do som... Tudo isso tem desdobramentos substanciais para o 

processo de formação do sujeito e sua relação com a sociedade, seja para legitimar expressões 

culturais marginalizadas ou para transformar as estabelecidas. 

Da mesma forma que não há Cultura sem sociedade, não há sociedade sem música. 

A arqueologia afirma que a música acompanha a Humanidade há pelo menos cinco milênios; 

ela está de tal forma associada à nossa percepção de ser humano que nos é difícil conceber 

uma sociedade sem ela. A célebre frase de Friedrich Nietzsche “sem a música, a vida seria um 

erro” parece reafirmar este pensamento. Mas se a música, como uma linguagem em si e uma 

característica ontologicamente humana, é capaz de transcender barreiras culturais, como nos 

ilustra exemplarmente o depoimento da família Hirose, ela faz emergir também as diferenças 

e particularidades da sua cultura de origem, reafirmando-as enquanto reverbera no espaço, 

através do tempo. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA 

Chorinho, Educação e Brasil – Chie Hirose (e família) entrevistada em 21/09/2015 e ss. por 

Jean Lauand e Teo Carlos Garfunkel 

PARTE I - CHIE HIROSE  

P.: Como sabe, estamos (orientador e orientado) com um projeto de mestrado em 

Educação sobre chorinho e gostaríamos que falasse sobre aspectos relevantes desse tema 

em sua formação, em nível pessoal e acadêmico.  

R.: Sim, esse enquadramento é necessário para compreender minhas experiências, desde a 

infância, com o chorinho. Meus pais são da última leva de imigrantes japoneses que chegaram 

ao Brasil – naquelas viagens de navio da época – em 1966. Eu e meus irmãos somos nascidos 

no Brasil. 

 No caso de nossa família, houve um choque cultural com algumas particularidades: 

meus pais não tinham parentes próximos no Brasil e nem uma rede de amizades na colônia, 

exceto um pequeno grupo de imigrantes japoneses cristãos recém chegados, que se uniram 

para mútua ajuda, na época – após alguns poucos anos no Rio de Janeiro, meu pai veio com 

um contrato de trabalho para uma empresa naval – em São Bernardo do Campo e, finalmente 

(quando eu tinha 6 anos), nos instalamos de modo duradouro na rua Almirante Marques Leão, 

em pleno bairro do Bixiga. E foi nessa minha tenra infância no Bixiga que viria a se dar o 

contato com o chorinho.  

 Ainda para contextualizar, devo dizer que meus pais eram cristãos já no Japão. 

Evangélicos convictos, com a determinação de convertidos em um país de imensa maioria não 

cristã. Ambos apaixonados por música, sobretudo a erudita e a religiosa, minha mãe fez 

questão de incluir na bagagem de imigrante seu bom órgão, mesmo sem saber se seria 

utilizado em igrejas no Brasil... 

 Sou a mais velha e tenho duas irmãs, uma delas pianista profissional, e um irmão, 

todos também apaixonados por música. Eu também estudei piano por muitos anos. Eu e meus 

irmãos vivemos a experiência de um biculturalismo: em casa falávamos japonês (minha mãe 

até hoje tem muitas dificuldades com o português) e na escola e no bairro o impacto de uma 
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cultura tão diferente: a brasileira.  

 No meu caso, isso veio a marcar também minha trajetória acadêmica: meus estudos 

em Antropologia e Educação. Meu mestrado na Univ. de Hiroshima foi precisamente sobre a 

interculturalidade Brasil-Japão, o caso dos dekassegui. Meu pós doutorado foi dedicado a um 

tema ao qual me dedico também profissionalmente: como professora de Ensino Fundamental 

I da Prefeitura de São Paulo, preocupa-me muito o tema da inclusão, sobretudo a de meus 

alunos recém imigrados da Bolívia e de outros lugares.   

 Foi, por exemplo, muito baseada em minha experiência pessoal (desde a infância) que 

escrevi sobre um caso curioso. A diferença de culturas entre Brasil e Japão é tão acentuada 

que, no final de 2012, quando milhares de corintianos “invadiram” o Japão para a final do 

mundial de clubes, o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, muito temeroso e 

apreensivo, publicou um Guia do Torcedor (está na Internet até hoje: 

http://www.consbrasil.org/evento/GuiaTorcedor.pdf), com muitos alertas e orientações sobre 

essas diferenças. Na época publicamos em coautoria – JL e eu - um artigo, “O choque cultural 

da linguagem” (revista Língua Portuguesa, janeiro 2013, http: 

//revistalingua.com.br/textos/87/o-choque-cultural-da-linguagem-276206-1.asp). Esse 

“choque” foi vivido por mim, muito intensamente, naqueles anos de infância no Bixiga. E 

entre tantos aspectos encantadores da cultura brasileira fui marcada também pela influência 

do chorinho.  

P.: Como se deu seu contato com o chorinho e o que significou em sua formação.  

R.: Primeiramente, imagine uma criança de seis anos, ainda sem falar muito de português (o 

que só viria a ocorrer depois com a escola) instalada no Bixiga, pertinho da Vai-Vai, 

brincando na rua com as crianças da vizinhança...  

 A mercearia da esquina era do seu Mário, ainda com forte sotaque italiano; outro seu 

Mário, da banca de jornais, era japonês e falava nossa língua, nos vendia figurinhas e 

revistinhas; uma família de negros mantinha a lavanderia da rua; o sapateiro; o açougueiro da 

esquina; em frente à nossa casa, uma família recém chegada de chilenos; outras duas famílias 

praticamente fundadoras da rua, que nos contavam a história do bairro e que nossa casa era o 

local que abrigava, em outras épocas, a nascente de água que saciava a sede dos cavalos e dos 

empregados dos casarões da Paulista dos barões do café.  

 A minha rua se localiza entre a Av. Paulista, a Av. Brigadeiro Luiz Antônio e a Praça 

Catorze Bis. Mas os moradores acordavam com o cantar do galo, que morava no pequeno 

terreno cheio de jabuticabeiras, atrás das casas.  
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 A rua permitia uma visão privilegiada para nós, crianças, que nos debruçáva-mos na 

janela, imitando as senhoras idosas do bairro, e observávamos os passantes – engravatados de 

escritório, jovens de cursinho, empregadas com as compras da feira... – que subiam a ladeira 

inclinada e já na altura da nossa casa estavam exaustos, pois era a rua que ligava a Nove de 

Julho com as avenidas situadas no topo de São Paulo.  

 O que me encantava era reconhecer entre os que atravessavam a nossa rua aqueles que 

no Carnaval eram personagens de destaque na Escola de samba Vai-Vai. Principalmente 

quando passava a rainha da bateria, ficávamos deslumbradas pela sua beleza mesmo sem a 

sua fantasia.  

 De vez em quando, batiam em nossas portas estudantes de arquitetura da USP, 

interessados nas construções para suas pesquisas, pois as casas eram parecidas com as das 

vilas italianas (dizia-se que o arquiteto que projetou a rua tinha estudado na Itália...).  

 As casas, mesmo sendo de começo de 1930, já eram projetadas com garagens, ou seja, 

uma projeção de como seriam as famílias no futuro: com automóveis particulares.  

 Os meninos maiores da rua subiam até em frente às nossas casas para então com 

carrinhos de rolimã descerem em alta velocidade a comprida ladeira. Isso não era uma vez ou 

outra, mas inúmeras vezes, até o entardecer. Nós brincávamos de casinha, de esconde-

esconde, amarelinha e bolinhas de gude. 

 Lá em baixo, sempre avistávamos o improvisado “Lava Rápido”. Se pensarmos agora, 

uma forma ecologicamente correta de aproveitar as águas das minas que escorriam, 

continuamente, nos muros da própria rua, para ganhar uns trocados, lavando os carros, 

principalmente dos táxis que rodavam pelas grandes avenidas. 

 Até me tornar adolescente nunca passou pela minha cabeça de que a minha rua estaria 

situada no mais paulistano e mais boêmio de todos os bairros da capital. 

 A Almirante Marques Leão era das pessoas comuns assim. E as crianças brincávamos 

todas juntas na rua. 

 Penso que foi aí que se enraizou em mim uma das convicções mais fortes de minha 

vida, de minha atuação como professora da Prefeitura e como pesquisadora universitária: a 

ideia do “pensamento confundente”, como viria a formalizar, anos mais tarde, precisamente 

ao assistir às aulas de JL na graduação da Feusp. 

 E é que a verdadeira inclusão mais do que tolerar os diferentes está em não ver 

diferenças. E o Brasil, apesar de todas as mazelas e do muito que precisa crescer nessa linha, 

sem dúvida tem uma base para isso. Permita-me citar um artigo seu [JL], importante para 
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mim. Nele, você, falando de sua família árabe e relembrando também o bairro de sua infância, 

diz: “Dona Tânia e seu Jacó, eram judeus (e vinham em nossa casa freqüentemente para 

conversar e contar os horrores que, como judeus, sofreram na guerra); não sabíamos que a 

Dona Josefina era espírita; não víamos que Dona Zefa, retinta, dona da banca de jornal, era 

negra; que Dona Ester era protestante; que seu Leopoldo e Dona Adélia eram alemães... 

Todos eram muito queridos e fazíamos parte da grande família Brasil.” 

 Até tal ponto embebi-me desse “confundente” brasileiro que, aos meus 9 anos, 

visitando o Japão pela primeira vez, tive um espanto e grande incômodo e perguntei para 

minha tia: “Ué, aqui só tem japonês?”. E obtive como resposta: “Claro, sua boba! Aqui no 

Japão ia ter o quê?”.  

 O pensamento confundente permite uma inclusão em um nível tão mais profundo, que 

nem chega a ser “inclusão” (só se pode incluir aquilo que está fora; o que já faz parte, integra, 

e não precisa ser “incluído”).  

 Permita-me, a propósito, relatar outro episódio pessoal. Passeava com minha irmã, de 

mãos dadas com meus sobrinhos, gêmeos de três anos, e deparamo-nos com um cartaz de 

publicidade (de um produto de alimentação natural) no qual aparecia uma família sorridente: 

pai, mãe e dois filhos pequenos. Chamei a atenção dos meninos para o belo cartaz e eles 

responderam felizes: “Oh, parece a gente…”. Em suas pequenas cabeças confundentes não há 

espaço para separações (a família no cartaz era negra) e nem mesmo para a “inclusão” (o que 

pode muito bem perder-se com a escolarização…). 

 É desse Brasil que fala o chorinho, tão presente na minha infância! Claro que só 

muitos anos depois (e com muito estudo) vim a dar-me conta (e acho que ainda de modo 

insuficiente...) da profundidade dessas influências.  

 E é que bem em frente à nossa casa havia um bar (que está ainda lá...) no qual diversas 

vezes por semana reuniam-se, claro que de modo informal, um grupo de senhores, roda de 

choro – um ou dois violões, cavaquinho, bandolim, percussão, flauta transversal... – em uma 

mesa na calçada. Começavam ao anoitecer, vindos não se sabe de onde, e ficavam tocando (e 

em algumas peças, cantando) noite adentro.   

 Para uma família que só tinha discos de música erudita e de canções folclóri-cas 

japonesas, essa música da rua era envolvente, fascinante, embriagadora. Nosso quarto, o das 

crianças, estava mesmo em frente a esse grupo: imagine o contraste de começar a noite com o 

ensaio de órgão da mãe, tocando prelúdio de Bach ou Amazing Grace e, em seguida, 

Lamento, Pedacinhos do Céu, Brasileirinho, Odeon (espetacular na flauta transversal) etc. e 
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finalizando com Carinhoso.  

 Não sei como vocês vão lidar com a difícil tarefa de apreender, de expressar em 

termos acadêmicos, o poder do chorinho, mas que ele existe, e é poderosíssimo, eu não tenho 

a menor dúvida.  

 Um exemplo, particularmente forte. Claro que nossa família, vinda da cultura de um 

país tão diferente e fervorosos praticantes de uma religião na época bem menos presente na 

sociedade (na escola eu era a única evangélica!), corria o risco de um enclausuramento em si 

mesma, na colônia ou na congregação. E graças à arte do chorinho, minha mãe – contra tudo 

o que era de esperar – com toda a naturalidade chamava-nos – mesmo não sendo hora de 

criança ficar acordada – para, madrugada adentro, assistir ao carnaval (que muitos 

evangélicos brasileiros ainda hoje consideram uma festa diabólica!).  

 Parabéns a vocês pela iniciativa de tratar desse tema – o poder educador do choro – o 

poder da educação não formal, muitas vezes imensamente mais decisivo do que a formal 

(minha tese de doutorado na FEUSP foi sobre o poder educativo da Cerimônia do Chá...).  

 Se minha mãe tivesse seguido um “Manual do imigrante japonês” do Ministério de 

Relações Exteriores (ou mesmo os conselhos de alguns imigrantes mais “experientes” com o 

Brasil, ou de alguns pastores de igrejas evangélicas, cujas cartilhas dividiam o mundo em 

sagrado e profano), tenderia a “proteger-nos” daquelas influências “do mundo”. Em vez disso, 

ela puxava nossa torcida pela Vai-Vai...   

 Não sei como formalizar isto em termos acadêmicos (e espero que sua dissertação 

venha a esclarecer isto...), mas o chorinho expressa – como dizia Villa Lobos – a essência da 

alma brasileira. É se há essa dificuldade de fazer teses sobre arte, por isto mesmo elas são tão 

mais necessárias.  

 Como disse antes, só muitos anos depois (e após muito estudo) vim a dar-me conta da 

extraordinária importância daqueles contatos com o chorinho em minha formação (e na de 

toda minha família).  

 Em Ciências Humanas – e parece-me que é bem o caso desta pesquisa – muitas vezes 

a metodologia não é e nem pode ser operacional (lembremo-nos de nossos grandes mestres 

como Josef Pieper e Julián Marías) e têm um nível de rigor próprio, que, nas aulas, JL 

chamava de “intuição responsável”.  

 Lembro-me do impacto, uma enorme sensação de verdade ao, ainda na graduação (fim 

dos anos 80), ao assistir às aulas de filosofia da arte, nas quais você [JL] comparava a pintura 

de Fulvio Pennacchi, precisamente com o chorinho: ambas expressões da “alma brasileira”. 
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Cabem aqui alguns trechos de um seu artigo daquela época, celebrando uma data redonda do 

artista: “Guardando sempre a sólida formação italiana, Pennacchi foi profundamente 

brasileiro: não só por ter vivido neste país 63 de seus 87 anos, mas, principalmente, porque a 

emigração o trouxe à terra em que a gente do povo espontaneamente vive (ou vivia...) 

realidades e valores, por assim dizer, sob medida para a sua peculiar sensibilidade artística: a 

simplicidade, a fraternidade, o acolhimento, a festa, o amor. Identificou-se com o Brasil que 

lhe forneceu matéria-prima para uma arte original e profunda; seus quadros são algo assim 

como delicados chorinhos compostos por um erudito clássico” 

(www.hottopos.com.br/rih2/pennac.htm). 

 Tal como o chorinho, prosseguia o artigo: “Pennacchi nos mostra o valor do simples, a 

riqueza da alma boa, ingênua, brasileira, "de bem" com Deus e com o mundo, sempre 

disponível para voltar-se para o outro com aquele olhar em voz alta que exclama: "Que bom 

que você exista!" [a essência básica do amor]”. 

 Desde então, muito temos discutido sobre a “alma brasileira” que, além das 

características apontadas acima, compartilha com o chorinho, por exemplo, o senso de 

improvisação. No piano clássico, claro que há margem para interpretação, mas a partitura rege 

a obra: impõe tempos, pausas etc. deixando pouco espaço para o improviso, sempre muito 

arriscado. Já numa roda de choro o que vemos é um “diálogo espontâneo”, um harmonioso 

bate papo entre os instrumentos: um convocando (ou, às vezes, provocando...) o outro, para, 

juntos, fazerem emergir belíssimas obras.  

 Soube depois que um dos participantes, mais ou menos frequente, das rodas de choro 

do bar em frente era ninguém menos do que Adoniran Barbosa (aliás foi em outro bar na 

mesma Marques Leão que ele cantou com Elis). Alguém imagina Adoniran preso a uma 

rígida marcação de partitura?  

 Ao terminar essa entrevista, sou invadida por uma imensa saudade e por um 

sentimento de gratidão por tudo que devo ao choro, sem dúvida algo essencial para minha 

formação e integração neste país.  

1. Prof. Titular Sênior da FEUSP e dos Programas de Mestrado e Doutorado em Educação e Ciências 

da Religião da Univ. Metodista de São Paulo. jeanlaua@usp.br  

2. Mestrando em Educação da Universidade Metodista de São Paulo.  

3. Doutora e Pós doutora pela Feusp. Mestre em Antropologia pela Universidade Federal de 

Hiroshima. Professora das Faculdades Integradas “Campos Salles”. Professora de Ensino Fundamental 

I da rede municipal de São Paulo. 



  

 

100 

PARTE II - CONVERSA EM FAMÍLIA 

(juntam-se à entrevista, o casal Shoso e Sanae Hirose e os filhos Maki, Miwa, Mari e Chie. 

Chie Hirose traduziu as falas de D. Sanae) 

P.: Como era o Bixiga, na época em que vocês chegaram?  

Shoso: Lembro-me muito bem do dia em que entramos naquele pequeno sobrado de tijolos 

expostos, 15 de março de 1975. As crianças, eufóricas, corriam por toda a casa, subindo e 

descendo as escadas, correndo por todos os cômodos e gritando: “Que grande, que grande!” 

“Ótimo para brincar de esconde-esconde!”.  

Sanae: Já que o tema é música, lembro-me que, na época, em certos momentos do dia, ouvia-

se no bairro o belo som de um sino. 

Shoso: É, o sino de uma capela, que ficava onde hoje está o Hotel Maksoud. É uma pena que 

hoje, muito dos encantadores sons do bairro tenham desaparecido.  

Sanae: É... o sino, o apito do amolador de faca e de outros pregões de rua... (“ro-pa vé-i-a” 

“gar-ra-fei-ro”) tudo isso foi desaparecendo, é uma pena! Havia menos poluição sonora e até 

os ensaios da Vai Vai chegavam muito nítidos até nossa casa.  

Miwa: Eu sempre gostei da arquitetura das casas do Bixiga; cada casa com um jeito e uma cor 

diferentes: parecia uma villa. A Dona Luíza, de manhãzinha, varria a calçada, desde a nossa 

casa (três casas acima da dela) até três casas abaixo da dela: como se fossem de seus parentes. 

As pessoas da vizinhança se conheciam, se cumprimentavam, e as crianças brincavam todas 

juntas na rua. Toda vez que eu ficava na janela, as pessoas que passavam me perguntavam: “É 

você que fica tocando piano?” (eu toco desde os 3 anos...). Ao dizer que sim, eu recebia 

elogios. A Dona Izabel com seu Brim, sempre os dois de braços dados subindo e descendo a 

nossa rua, incentivavam-me nos meus ensaios. Havia entre os vizinhos uma “intimidade”: 

ouvia-se brigas dos vizinhos; sabia-se de alguém enxotado para fora de casa; o aroma do bolo 

que estava assando; festinhas de aniversário etc. Todos ficavam sabendo de tudo, mas 

ninguém interferia na vida dos outros, fingindo não saber de nada. Mesmo sendo uma descida 

perto da Av. Paulista, era uma rua calma e à tardinha ouviam-se os repetidos gritos das mães: 

“Biiiiirá [ou Fernando, Cássio ou Genaro...], chega de brincar na rua e já para casa!”; hoje, 

algo impensável. Todo mundo vivia à vontade.  

Mari: Lembro até que ouvíamos os gritos da Dona Thereza, chamando pelo cachorro da 

nossa amiga Ana Paula que escapava pelo portão: “Poooongue, volta aqui!”.  
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Maki: Nós morávamos num Bixiga de “fronteira”, muito marcado pela cultura italiana, mas 

não totalmente italiano: em frente à nossa casa, uma família chilena; outros, mineiros, 

nordestinos, nós japoneses etc. Era o tempo dos pequenos comércios e serviços: vendinha, 

quitanda, sapateiro, mecânico, eletricista etc. Já na rua de cima, Al. Ribeirão Preto, já 

moravam executivos, funcionários de multinacionais etc. Nós estávamos na área de transição 

entre a incipiente modernidade e a deliciosa tradição dos bairros antigos.  

Mari: Sendo eu a mais nova, vivenciei menos a vida “tradicional”; para mim a influência 

maior já era da Paulista, com metrô. Nossa rua ainda era só de casas, exceto por quatro 

predinhos lá embaixo. Com medo do tombamento (nossa casa, por exemplo, foi tombada) 

muitos proprietários apressaram-se em vender e, hoje, por exemplo, em frente à nossa casa, há 

um prédio. As casas eram tão grandes que três famílias moravam nelas: uma na parte de cima; 

outra, na de baixo; e uma terceira, nos fundos (que eram compridos). E as incorporadoras, 

comprando duas casas, já podiam fazer um prédio... Hoje é uma rua comercial.  

P: E já que essa conversa está muito parecida com uma roda de chorinho, a pergunta é: o que 

significou o chorinho para vocês?  

Maki: Nós tínhamos menos de 10 anos e costumávamos ir para a cama cedo, mas, 

principalmente naquelas noites muito quentes (difíceis para dormir), ficávamos apreciando 

sons de instrumentos, que – gostando ou não – tínhamos que ouvir. A música vinha do bar em 

frente, pessoas alegres tocando e, às vezes, também cantando. Um som muito diferente de 

tudo o que estávamos habituados a ouvir: o ritmo, os instrumentos, a melodia. Em nossa 

família, a música era erudita, folclórica ou sacra; os instrumentos, piano, órgão e flauta doce. 

E à noite éramos convocados a ingressar no mundo daqueles senhores e a ouvir aquele som 

maravilhoso, que, anos mais tarde, viríamos a saber que se chamava chorinho.  

Sanae: Eu me lembro muito bem daquele grupo, uma meia dúzia de pessoas, cada um vindo 

de um lado ao anoitecer, para se juntar em torno de mesa redonda na calçada do bar. E a cena 

me remetia ao Rio de Janeiro, onde passamos nossos primeiros tempos de Brasil. O escuro da 

noite, apenas iluminado pela luz amarela do poste, aqueles artistas... era uma imagem muito 

bonita. Começavam a tocar e cada um do grupo integrava-se no conjunto; mesmo quem não 

tinha instrumento (ou talvez nem fosse formalmente membro do grupo de chorões) unia-se, 

como podia, ao “concerto”: batucando na mesa, na caixa de fósforo, com um garfo na garrafa 

de cerveja etc. Era uma forma de tocar música impensável de ocorrer no Japão. O modo 

japonês é essencialmente organizado, planejado, ensaiado, submetido a uma forma: um 

“manual” para cada situação, assim manda a tradição. Aquele grupo de chorinho abriu para 
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mim a compreensão de um estilo totalmente diferente: o do Brasil. A espontaneidade na 

forma de se expressar, a liberdade brasileira, a improvisação. É um Brasil livre que deixa o 

coração voar. Esses valores brasileiros, que já nos tinham cativado desde que chegamos, 

foram consolidados quando os vimos encarnados nessa belíssima arte do choro, da roda de 

choro.  

Maki: E foi por isso que a senhora começou a estudar flauta transversal, não é? E a nossa casa 

– também fonte de música para os vizinhos (piano e órgão) – passou também a emitir recitais 

de flauta (risos). E por isso um jovem flautista começou a nos cumprimentar e tornou-se um 

bom amigo nosso. Hoje, ele é muito conhecido do público, pelos anos em que tocou instalado 

no Conjunto Nacional (da Paulista), o famoso Emerson Pinzindin, mais um que se iniciou a 

partir da inspiração daquelas rodas de choro.  

Miwa: Lembro-me muito bem daquelas noites quentes em que ficávamos com a janela aberta 

e, na cama, acompanhávamos toda a movimentação da música com o ouvido. Havia 

cavaquinho, violão, bandolim, pandeiro, surdão (talvez de algum componente da Vai Vai)... 

Às vezes, havia convidados: flauta transversal, um segundo violão etc. Dava para perceber 

que não era nada combinado; a música acontecia! Se algum trecho fosse do gosto de alguém, 

ele começava a cantar, complementando a voz principal; paravam para falar ou para pedir 

mais cerveja; para rir à toa, era muito legal! Às vezes, vinha de algum quarto da vizinhança 

um grito sugerindo uma peça (“Toca Lamento”) ou pedindo bis...   

 Na época, eu não sabia os nomes das músicas nem dos compositores e grandes mestres 

do Choro; conheci-as e apreciei-as graças à generosidade daqueles artistas de nossa rua. A 

qualidade dos encontros foi variando ao longo dos anos: o número e a variedade de 

instrumentos foram diminuindo; o repertório deixou um pouco de lado os clássicos do 

chorinho (entrando mais MPB, samba etc.); a virtuosidade musical também foi decaindo... e 

os velhos chorões, aos poucos, foram nos deixando...    

 Essa forte experiência da infância marcou-me profundamente: toda vez que ouço os 

mestres do choro sinto-me em casa, é algo que me pertence, que integra minha formação mais 

profunda. Para mim há duas músicas entranháveis, do coração: as do órgão para minha vida 

espiritual e o chorinho para a vida quotidiana. Nesses vinte e cinco anos como professora de 

música, vejo uma grande perda nesse sentido: a falta de um enraizamento musical na vida das 

pessoas. Procuro que as crianças que estudam comigo tenham, desde a infância, essas sólidas 

raízes.  

 A vivência do chorinho me inspira como pianista. Cada vez são mais raras as lojas (e o 
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uso) de partituras e precisamos saber improvisar: mesmo tendo uma longa formação erudita, é 

necessário uni-la à espontaneidade. Mais do que ensinar a ler e a tocar “certinho”, tento passar 

para os alunos o outro lado da música: o do prazer, o da espontaneidade e da alegria..., como 

nas rodas de choro: elas não eram uma apresentação ou um show, mas “curtição” musical e da 

vida.   

Personagens citados na entrevista:  

Seu Mário: Mario Santoni e Evelina Santoni da Mercearia Azul 

Seu Mario: Mário Masaharu Matsumoto (jornaleiro) 

D. Luíza: Maria Luiza Tosta  

D. Izabel: Izabel Ferreira d’Araújo  

Seu Brim: Alberto Brim d´Araújo Filho 

D.Thereza: Thereza de Jesus Praga Baffa    

Ana Paula: Ana Paula Baffa 

BREVE LÉXICO DO CHORÃO 

A linguagem pode ser uma preciosa via para acessarmos as esferas escamoteadas do 

ser humano, como nos ensina o filósofo Josef Pieper. Portanto arrolamos aqui alguns dos 

termos usados pelos chorões que, além de permitir um acesso mais fácil a este universo 

musical, também nos fornecem evidências da mentalidade vigente no ambiente do Choro. 

Embora ele conte com uma vasta bibliografia enciclopédica, com obras organizadas através 

de verbetes explicativos contando a biografia dos grandes chorões (como o Almanaque do 

Choro e uma edição especialmente dedicada na Enciclopédia da Música Brasileira, para citar 

só alguns), não encontramos um registro que elenque a terminologia específica do universo do 

Choro que, como toda boa tradição, tem seu próprio léxico.  

Muitos dos termos abaixo elencados são importados do jargão Jazzístico ou 

compartilhados com a linguagem do Samba, outros são expressões correntes da nossa língua, 

que estão ou estveram em uso, mas que incluímos nessa lista por serem especialmente 

frequentes entre os chorões ou por terem usos específicos na roda. Importante também 

esclarecer que os termos e seus usos, conforme elencamos, refletem apenas a fala de chorões 

atuando na cidade de São Paulo; mas vale lembrar também que a força da tradição, como 

vemos, cuida de criar certa homogeneidade no discurso do chorão, independentemente de sua 
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origem. Longe de querer esgotar o assunto, esta é uma iniciativa despretensiosa de usar a 

linguagem como trampolim para breves reflexões e quem sabe algum divertimento. 

Dito isso, vamos atentar para algumas expressões da terminologia típica do chorão: 

 

Arame – referência genérica para os instrumentos de cordas. Geralmente usado no plural. 

Ataque – momento de começar a tocar. Ocorre frequentemente em “que horas a gente ataca?” 

Atravessar – falhar na execução do instrumento de maneira a atrapalhar os demais músicos. 

Baixaria – condução hamônico-melódica típica do violão de 7 cordas. 

Cabeça – indica a primeira parte do tema, como uma derivação do italiano ‘da capo’. 

Cabrito – pandeiro ou outro tambor de couro. 

Canário – cantor, muitas vezes usado pejorativamente evidenciando um cisma crônico entre 

cantores e instrumentistas especialmente frequente nos meios predominantemente 

instrumentais. 

Canudo – flauta. 

Centro – função rítmico-harmônica normalmente associada ao cavaquinho. Surge em 

expressões como “cavaco de centro”, que se opõe ao uso do cavaco na função de solista, 

como imortalizado por Waldir Azevedo. 

Chorão – músico dedicado especialmente ao Choro; ou qualquer músico que esteja tocando na 

roda naquele momento. 

Corta-jaca – nome dado a uma batida de cavaco característica do Choro; é também um 

maxixe de Chiquinha Gonzaga bastante tocado nas rodas de Choro, onde também chamado de 

Gaúcho. 

Couro – qualquer tambor, remontando as origens do gênero onde todos os tambores eram 

feitos com couro de animais, em geral cabras e gatos. Geralmente usado no plural. 

Esquentar o couro – momento de preparação antes de uma roda. Remonta ao hábito de esticar 

o couro dos instrumentos de percussão aquecendo-os junto ao fogo. 

Fazer – Substitui a pergunta “sabe tocar?”. A expressão é usada para encontrar temas em 

comum entre os chorões, onde eles possam alternar os solos. Ocorre em enunciados como 

“Você faz Pedacinhos do Céu?” ou “Vamos fazer Carinhoso?”. 

Fominha – chorão solista que não abre espaço para outros solarem. O termo é claramente 

inspirado na linguagem futebolística. 

Função – qualquer evento ou reunião onde haverá roda de Choro. 

Gato – tamburim ou qualquer tambor. 
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Gato no fogão – expressão que constata a falta de comida em um evento. A origem está 

diretamente relacionada com a prática dos chorões de usarem sua música como moeda de 

troca para comer e/ou beber. Embora seja característica dos primórdios do Choro, essa prática 

ainda é muito frequente hoje em dia. 

Gig – termo importado dos Jazzistas americanos que se refere a um trabalho como músico 

freelancer. 

Guigueiro – abrasileiramento do termo em inglês, indica o músico freelancer. 

Harmona – corruptela de ‘harmonia’, indica o coletivo de instrumentos responsáveis pelo 

acompanhamento harmônico na roda, tradicionalmente composto por cavaquinho e violões de 

6 e 7 cordas. 

Milho – falhas na execução de um trecho do tema. Ocorre em expressões como “dar milho” 

ou “catando milho”, ambas indicando uma performance musical sofrível. 

Obrigação – refere-se a fraseados melódicos e contracantos que não necessariamente são parte 

do tema principal de um Choro, mas espera-se que sejam sempre tocados. Essa expressão é 

usada mais frequentemente para referir-se às obrigações do violão de sete cordas, mas podem 

surgir em outros casos, por metonímia. 

Officleide – originalmente um instrumento musical de sopro que teve bastante popularidade 

entre os chorões da primeira geração. Hoje está obsoleto sendo substituído pelo sax. O termo 

é usado genericamente para denominar os saxofones, geralmente em tom de deboche. 

Pagode – embora o termo tenha sido associado a um subgênero do Samba a partir da década 

de 1980, originalmente essa palavra denominava qualquer festa popular onde houvesse 

música ao vivo. Uma comprovação disso é aparição do termo nesta acepção em canções do 

cancioneiro rural no Sudeste e no Nordeste anteriores ao fenômeno do pagode-Samba. 

Paraty – cachaça. 

Pirão – comida, geralmente usado em relação a uma recompensa pela performance musical. 

Queijo – o pandeiro. 

Ralador – o reco-reco. 

‘Pra frente’ ou ‘pra trás’ – tocar em andamento mais rápido ou mais lento, respectivamente. 

“Quem sai?” – Pergunta que busca definir qual solista inicia o tema. 
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CANÇÕES CITADAS

CULTURA LIRA PAULISTANA 

Itamar Assumpção 

 

A ditadura pulou fora da política 

E como a dita cuja é craca é crica 

Foi grudar bem na Cultura 

Nova forma de censura 

Pobre Cultura como pode se segura 

Mesmo assim mais um pouquinho 

E seu nome será amargura ruptura 

sepultura 

Também pudera coitada representada 

Como se fosse piada 

Deus meu por cada figura sem compostura 

Onde era Ataulfo, Tropicália 

Monsueto, D. Ivone Lara, campo em flor 

Ficou tiririca pura 

Porcaria na Cultura tanto bate até que fura 

Que droga merda 

Cultura não é uma tchurma 

Cultura não é tcha tchura 

Cultura não é frescura 

A brasileira é uma mistura pura uma 

loucura 

A textura brasileira é impura mas tem jogo 

de cintura 

Se apura mistura não mata 

Cultura sabe que existe miséria existe 

fartura e partitura 

Cultura quase sempre tudo atura 

Sabe que a vida tem doce e é dura feito 

rapadura 

Porcaria na Cultura tanto bate até que fura 

Cultura sabe que existe bravura agricultura 

Ternura existe êxtase e agrura noites 

escuras 

Cultura sabe que existe paúra botões e 

abotoaduras 

Que existe muita tortura 

Cultura sabe que existe Cultura 

Cultura sabe que existem milhões de outras 

Culturas 

Baixaria na Cultura tanto bate até que fura 

Socorro Elis Regina 

A ditadura pulou fora da política 

E como a dita cuja é craca é crica 

Foi grudar bem na Cultura 

Nova forma de censura 

Pobre Cultura como pode se segura 

Mesmo assim mais um tiquinho 

Coitada representada 

Como se fosse um nada 

Deus meu por cada feiúra 

Sem compostura 

Onde era Pixinguinha Elizeth Macalé e o 

Zé Kéti 

Ficou tiririca pura só dança de tanajura 

Porcaria na Cultura tanto bate até que fura 

Que Pop mais pobre pobre Pop 
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PAIS E FILHOS 

Renato Russo 

 

Estátuas e cofres e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender 

Dorme agora 

É só o vento lá fora 

 

Quero colo! Vou fugir de casa 

Posso dormir aqui com vocês? 

Estou com medo, tive um pesadelo 

Só vou voltar depois das três 

 

Meu filho vai ter nome de santo 

Quero o nome mais bonito 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há 

 

Me diz, por que que o céu é azul? 

Explica a grande fúria do mundo 

São meus filhos 

Que tomam conta de mim 

Eu moro com a minha mãe 

Mas meu pai vem me visitar 

Eu moro na rua, não tenho ninguém 

Eu moro em qualquer lugar 

 

Já morei em tanta casa 

Que nem me lembro mais 

Eu moro com os meus pais 

É preciso amar as pessoas 

Como se não houvesse amanhã 

Porque se você parar pra pensar 

Na verdade não há 

 

Sou uma gota d'água 

Sou um grão de areia 

Você me diz que seus pais não te entendem 

Mas você não entende seus pais 

Você culpa seus pais por tudo, isso é 

absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser 

Quando você crescer 
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NAQUELA MESA 

 

Naquela mesa ele sentava sempre 

E me dizia sempre o que é viver melhor 

Naquela mesa ele contava histórias 

Que hoje na memória eu guardo e sei de 

cor 

Naquela mesa ele juntava gente 

E contava contente o que fez de manhã 

E nos seus olhos era tanto brilho 

Que mais que seu filho 

Eu fiquei seu fã 

 

Eu não sabia que doía tanto 

Uma mesa num canto, uma casa e um 

jardim 

Se eu soubesse o quanto dói a vida 

Essa dor tão doída não doía assim 

Agora resta uma mesa na sala 

E hoje ninguém mais fala do seu bandolim 

 

Naquela mesa tá faltando ele 

E a saudade dele tá doendo em mim 

Naquela mesa tá faltando ele 

E a saudade dele tá doendo em mim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADIÇÃO 

Geraldo Filme 

 

O Samba não levanta mais poeira 

Asfalto hoje cobriu o nosso chão 

Lembrança eu tenho da Saracura 

Saudade tenho do nosso cordão 

 

Bixiga hoje é só arranha-céu 

e não se vê mais a luz da Lua 

mas o Vai-Vai está firme no pedaço 

é Tradição e o Samba continua 

 

Quem nunca viu o Samba amanhecer 

vai no Bixiga pra ver, vai no Bixiga pra ver 
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