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resumo 
 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar algumas contribuições estéticas 
que o choro incorporou do jazz, em decorrência do diálogo entre esses dois 
domínios musicais promovido por determinados músicos, sobretudo nas áreas 
da composição, improvisação e instrumentação. A interação entre choro e jazz 
pode ser observada desde o final da década de 1920 em algumas 
composições de Pixinguinha. Outros importantes compositores de choro como 
Garoto e Radamés Gnatalli também incorporaram elementos jazzísticos em 
suas obras bem como em seu modo de tocar. Ao longo da pesquisa nos 
deparamos com outras decorrências da aproximação entre choro e jazz como 
uma significativa transformação na postura dos músicos de choro em relação à 
atitude durante suas performances. Constatou-se ainda que a mencionada 
convivência entre choro e jazz tem desencadeado um processo de expansão 
das fronteiras do choro tanto estilísticas como territoriais, já que hoje ele vem 
sendo tocado, composto e apreciado não só no Brasil como em diversos 
pontos do mundo.  
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abstract 

 
This study aims to identify some aesthetic contributions that choro music has 
incorporated from jazz, as a result of the dialogue between these two musical 
domains promoted by certain musicians especially in the composition, 
improvisation and instrumentation. The interaction between choro music and 
jazz can be observed since the 1920 decades in some Pixinguinha’s pieces. 
Other important choro composers such as Garoto and Radamés Gnatalli also 
incorporated jazz elements in some of their compositions and in their musical 
interpretation as well.  Throughout the research we also identified other 
consequences between this interaction such as a significant modification on the 
choro players posture and attitude during the performances besides realized 
that the mentioned interaction between choro music and jazz have been 
promoted an expansion process in choro’s aesthetic boundaries and territorial 
as well, once choro has been playing, composed and appreciated not only in 
Brazil but abroad.   
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Nota prévia 

O choro é frequentemente referido como “estilo” ou “gênero”. Porém neste 

trabalho, utilizaremos a expressão “domínio musical” tal como consta na tese 

“Jazz, Identidade Musical e o Piano Jazz em Portugal”, (Figueiredo, 2015) na qual 

o autor identifica semelhante situação em relação ao Jazz e expõe algumas 

definições para tais terminologias.  

«Estilo» (em inglês style) é definido por Robert Pascall como “(...) manner, mode 
of expression, type of presentation (...). Style manifests itself in characteristic 
usages of form, texture, harmony, melody, rhythm and ethos” (Pascall 2001: 638). 
Neste sentido, dentro do jazz existem diversos estilos, desenvolvidos por 
diferentes músicos e/ou em diferentes períodos cronológicos. Samson define 
«género» (em inglês genre) da seguinte forma: “A class, type or category, 
sanctioned by convention. (...) Genres are based on the principle of repetition” 
(Samson 2001: 657). Samson realça que as características definidoras do género 
podem incluir apenas o material musical (incluindo forma e estilo mas não sendo 
de todo equivalente a estes) ou, de forma mais abrangente, incluir também o 
contexto social. Em todo o caso, o género almeja a estabilidade, pelo que se opõe 
às lógicas dinâmicas que caracterizam os estilos: “genre, working for 
stability, control and finality of meaning, might be said to oppose (...)idiomatic 
diversity and evolutionary tendencies”. (Figueiredo, 2015, p.20) 

No choro, assim como no jazz, há diferentes «estilos» como o samba-choro, o 

choro-canção, choro-dolente, entre outros. Assim, tal terminologia não seria a 

mais adequada para se referir ao choro na maneira que ele será abordado em 

determinadas passagens deste trabalho. Já a expressão «gênero» vai contra o 

sentido dinâmico e de constante transformação do choro o que a torna 

insuficiente para definir o sentido que aqui o empregaremos em certos contextos. 

Portanto, as expressões «gênero» e «estilo» somente serão utilizadas quando 

estivermos nos referindo ao choro no sentido específico de cada termo tal como 

explicado nesta nota prévia.  
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No que toca à terminologia musical, será utilizada a seguinte cifragem de acordes: 

 

Cifragem Tipo de acorde 

C Maior – C E G 

Cm  Menor – C Eb G 

C7M  Maior com sétima maior –  

C E G B  

Cm7M  Menor com sétima maior –  

C Eb G B 

C7 Maior com sétima menor – 

C E G Bb 

Cm7  Menor com sétima menor – 

C Eb G Bb 

C7M(#5)  Maior com sétima maior e 

quinta aumentada –   

C E G# B 

Cº  Diminuto – C Eb Gb Bbb 

Cm7(b5)  Meio-diminuto – C Eb Gb 

Bb 

 

Para efeito de análises harmônicas será utilizado o sistema de algarismos 

romanos segundo demonstrado a seguir: 

Exemplo:  

IV = quarto grau maior 

IVm= quarto grau menor 
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Introdução 

Ao lançar o olhar para a trajetória do choro, muitas dúvidas se impõem ao longo 

deste percurso e, num primeiro momento, parece haver mais contradições do que 

pontos pacíficos. E não é para menos. De fato, esse domínio musical reflete a 

história de um povo de origens distintas, nomeadamente índios, africanos e 

europeus, que tem na diversidade uma das suas maiores riquezas, mas, por outro 

lado, um dos seus maiores desafios. Há autores que defendem que a palavra 

choro se refere ao “jeito choroso” em que os mestiços brasileiros interpretavam as 

músicas que vinham da Europa (Cazes, 1998) e que, posteriormente, 

transformou-se num gênero musical com características bem definidas e 

estruturadas. Atualmente o choro dá sinais de que transcende tal definição e 

segue sendo reinventado por seus compositores e intérpretes por caminhos 

jamais trilhados. 

Como classificar um domínio musical que está entre o clássico e o popular? Entre 

as salas de concerto e o botequim? Entre o moderno e a tradição? Ainda há 

outras inúmeras dualidades que compõem o caráter multifacetado do choro e que 

de alguma forma o tornam difícil de definir e situar. Porém, se compreendermos a 

sua pluralidade e a elasticidade com que ele acolhe as mais diversas influências 

musicais que estão em seu ADN desde sua origem, possivelmente perceberemos 

que o choro mantém as linhas que o caracterizam desde os seus primórdios. 

Contudo, ao longo dos anos seus caminhos tornaram-se bastante distintos de 

como ele era tocado e composto em sua origem. Talvez seja possível comparar o 

choro a um rio que nasce de um fio de água e que à medida que avança em seu 

percurso recebe vários afluentes que modificam sua aparência e o tornam distinto 

em relação à sua nascente. Ainda assim, segue sendo aquele mesmo rio. Nesse 

sentido, encontramos muitas semelhanças entre a maneira que o choro e o jazz 

se desenvolveram, uma vez que, desde suas origens, ambos aglutinaram 

influências “exteriores”.  
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Neste trabalho buscaremos apresentar como o jazz contribuiu para expandir as 

possibilidades estilísticas do choro em três áreas musicais: a composição, a 

improvisação e a instrumentação, a partir da década de 1930 (Reis, 2006), 

principalmente por conta do avanço tecnológico dos meios de divulgação, tendo a 

radiodifusão como maior expoente desse processo. Propomos também algumas 

análises musicais feitas a partir de transcrições, para identificar possíveis pontos 

em que houve incorporação de elementos jazzísticos nos choros, o que 

certamente auxiliará na compreensão de como se deu o processo de assimilação 

da música norte-americana no referido domínio musical brasileiro. Acreditamos 

que assim este trabalho servirá como uma possível fonte de pesquisa para que 

outros encontros entre o choro e o jazz sejam explorados. 
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2. Capítulo I - Choro: um domínio musical em constante transformação 

Neste primeiro capítulo, será feito um breve resgate histórico do choro desde sua 

origem até seu encontro com o jazz e as decorrentes transformações nele 

ocorridas.   

2.1 O ADN do choro 

Do ponto de vista histórico, o choro é uma expressão musical surgida no Rio de 

Janeiro, Brasil, em meados do século XIX. Segundo Henrique Cazes, 

cavaquinista e autor do livro Choro: do Quintal ao Municipal (1998), sua origem se 

deu a partir da fusão entre danças de salão européias e ritmos de matrizes 

africanas; inicialmente, o termo choro referia-se ao “jeito choroso” como os 

mestiços brasileiros interpretavam as músicas que vinham da Europa. No texto “O 

Choro”, o autor explica: 

O Rio de Janeiro em meados do século XIX era conhecido como a cidade dos 
pianos. Dos salões da alta burguesia até as salas de visita da classe média recém 
surgida, eram tocadas ao piano as polcas, habaneras, schottische, mazurcas e 
valsas. Ao adaptar "de ouvido" essas danças européias, os músicos populares, 
quase sempre negros ou mestiços, acrescentaram o sentimental sotaque 
português e as surpresas rítmicas da herança africana. Assim nasceu um jeito 
choroso de tocar que teve em Joaquim Callado sua primeira liderança. Logo em 
seguida, uma geração de compositores em que se destacaram Chiquinha 
Gonzaga, Ernesto Nazareth e Anacleto de Medeiros, estabeleceu um alto padrão 
de qualidade e fizeram com que o Choro ganhasse espaço (Cazes, 2017). 

O pesquisador, violonista e compositor Maurício Carrilho corrobora a versão de 

Cazes sobre a origem do choro e acrescenta a participação indígena no processo 

de sua gestação. 

O surgimento do choro se deu há aproximadamente 140 anos, de uma mistura de 
danças de salão européias, como polcas, valsas, quadrilhas, maxixes, com os 
batuques africanos dos negros, que na época eram escravos. Essa mistura de 
ritmos foi criando uma forma de tocar brasileira. O músico brasileiro copiava a 
dança de salão com um sotaque mulato, influência que tinha dos batuques. 
Começava a tocar a música européia com um balanço diferente, uma espécie de 
sotaque brasileira, que acabou originando um novo ritmo ou gênero musical, o 
choro. O índio também teve influência no nascimento desse ritmo (Carrilho, 2002).  

 

 



14 

 

A denominação do termo choro também é motivo de discussão entre estudiosos. 

Na tese de Zagury (2005, p.1434), a autora menciona o trabalho de Becker, no 

qual o autor sintetiza as diferentes hipóteses sobre a etimologia do termo a partir 

do texto “Chorando”, de Hermínio Belo de Carvalho. São elas: 

a. O termo “xolo”, usado para identificar uma “espécie de concerto vocal”, 

oriunda de Contra-Costa, África; 

b. A designação dos “choromeleiros”, grupo musical do período colonial;  

c. A maneira melancólica em que os violonistas tocavam; 

d. A da “colisão entre o verbo chorar e a palavra chorus (coro em latim)”. 

No livro Choro: A social History of a Brazilian Popular Music, de Livingston e 

Garcia (2005), os autores afirmam que, a princípio, o termo «choro» se referia não 

só a um estilo de tocar, mas também a um determinado tipo de agrupamento 

musical chamado terno, formada por cavaquinho, violão e flauta ou outro 

instrumento melódico. A palavra choro ainda servia para denominar os encontros 

nos quais essa música era tocada. 

Como evidenciado, o uso da palavra choro não foi o termo oficial para designar 

um gênero musical específico e sim uma terminologia vaga com inúmeros 

significados. Isso porque o processo de amadurecimento do choro se deu de 

maneira não premeditada, mas sim como uma decorrência inevitável de misturas 

culturais ocorridas em um país que reunia uma grande variedade de povos que 

mantinham intensa convivência. Isso acabou por produzir um domínio musical 

que incorporava uma parcela de cada uma das distintas matrizes culturais que ali 

coexistiam. Sendo assim, não é difícil supor que os primeiros músicos de choro 

não soubessem ao certo o que estavam criando. Isso só ficaria claro anos depois 

a partir dos estudos sobre a codificação das práticas do choro que buscavam 

identificar a similaridade existente na forma de compor e interpretar que se notava 

entre alguns músicos e nas convergências encontradas em aspectos harmônicos, 

rítmicos e melódicos presentes nas composições que eles tocavam.  
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Não se pode negar também a carga depreciativa que era atribuída ao termo 

«choro», associado frequentemente ao populacho. De certa maneira, era 

discriminado e mal visto aos olhos das elites já que sua origem estava 

intimamente ligada à raiz africana e muitos de seus cultores eram mestiços que 

vinham de camadas mais populares da sociedade. Ary Vasconcellos escreve-nos 

sobre o escândalo causado pelo maxixe da compositora e pianista Chiquinha 

Gonzaga que foi tocado em 1914 em ambientes aristocráticos.  

E foi assim que na noite histórica de 26 de outubro de 1914, quando o Senhor 
Presidente da República oferecia sua última recepção à sociedade carioca e ao 
corpo diplomático, os convidados ouviram, estarrecidos, nada menos que o “Corta 
Jaca” e tocado por um...violão. Escândalo supremo! (Vasconcelos, 1991, p.277)  

Percebemos assim a quantidade de significados atribuídos à palavra choro e 

quão imprecisas eram suas definições até a aparição do compositor e 

instrumentista Pixinguinha, que foi responsável por promover uma grande 

transformação no choro. 

2.2 O choro depois de Pixinguinha 

Foi a partir da contribuição do compositor Pixinguinha, na década de 1910 

(Cazes, 2017), que o termo «choro» passou a ser utilizado para referir-se a um 

gênero musical específico com características próprias e com uma linguagem 

diferenciada. Pixinguinha conseguiu sintetizar a influência dos seus antecessores 

e estabelecer os padrões harmônicos, melódicos e rítmicos que consolidaram 

definitivamente os fundamentos do choro. Segundo o escritor Sérgio Cabral, “Ele 

[Pixinguinha] soube reunir uma série de elementos que andavam dispersos nas 

primeiras décadas do choro” (Cabral, 1978, p.20). Pixinguinha também foi um dos 

responsáveis por trazer novas propostas estilísticas ao choro.  

Pixinguinha teve uma formação musical variada. Sua casa, chamada de Pensão 

Viana, era um conhecido ponto de encontro de músicos que se reuniam para 

fazer rodas de choro e foi lá seu primeiro contato com a música. Dentre os 

frequentadores dessas rodas estavam músicos importantes da época como Irineu 

Batina, Noca, Quincas Laranjeiras e Candinho, além do maestro e compositor 

Heitor Villa Lobos. Essa vivência no meio de grandes instrumentistas foi decisiva 
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na sua maneira de tocar e compor. Nos encontros musicais que aconteciam na 

Pensão Viana, Pixinguinha pode absorver conhecimentos de importantes músicos 

além de estar inserido num ambiente típico do choro.   

Eu, menorzinho, ficava apreciando... gostava de música. Por volta das 20 ou 21 
horas, meu pai dizia: ‘Menino, vai dormir!’ E eu, perfeitamente, ia para o quarto. 
Mas não dormia, não. Ficava ouvindo aqueles chorinhos que gostava tanto. 
Normalmente, começavam a tocar de manhã e eu aproveitava tudo isso. Na 
época, tinha uma flauta de folha. No dia seguinte, executava os chorinhos que 
tinha aprendido na véspera, de ouvido. Meu professor – Irineu de Almeida, que 
estava morando lá em casa, dizia: ‘Esse menino promete.’ (Marques, 2016, p.3). 

Além de compor, Pixinguinha era também exímio saxofonista e flautista. Sua 

maneira de tocar abriu novas possibilidades melódicas, harmônicas, rítmicas e 

contrapontísticas ao choro. As linhas de contraponto feitas por Pixinguinha, 

geralmente tocadas de improviso, são um dos traços mais marcantes deste 

gênero. Nos primórdios do choro, o contraponto, também chamado de “baixaria”, 

era desempenhado por instrumentos graves de sopro como o bombardino e o 

oficleide que faziam basicamente as tônicas e quintas dos acordes tocadas em 

linhas muito simples. Essa função de contraponto é emblemática e muito 

característica do choro desde seu início. Entre os autores é comum encontrar 

Joaquim Antônio da Silva Callado como sendo o primeiro compositor de choro, 

(Cazes, 2011), e que “exigia de seus acompanhantes a utilização dos baixos 

melódicos, que passaram a ser o toque original do novo gênero musical” (Neves 

apud Climaco, p. 310).  

Pixinguinha adaptou a função das baixarias ao saxofone e aperfeiçoou essa 

linguagem agregando virtuosismo e inovações estilísticas no fraseado dos 

contrapontos. Posteriormente, o violão de 7 cordas, com a contribuição do 

violonista Tute, músico que integrava o grupo “Os Oito Batutas” juntamente com 

Pixinguinha, ficou responsável por essa função nos grupos de choro, também 

chamados de regionais. Desde então, esse instrumento desempenha mais 

frequentemente a função de tocar as baixarias.  

Nos contrapontos de Pixinguinha, é possível identificar o uso de escalas, arpejos, 

cromatismos e um profundo domínio rítmico, o que demonstra a capacidade de 

bom improvisador do instrumentista. Seu fraseado definia muito bem os acordes 
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por fazer uso frequente de terças e sétimas dos acordes nos tempos fortes, 

revelando um grande conhecimento de Pixinguinha também em relação à 

harmonia. Por isso, pode se dizer que Pixinguinha desenhava a harmonia em 

suas linhas de contraponto, considerando que ele fazia uma abordagem 

fundamentada em estruturas verticais, ou seja, baseadas em notas do acorde em 

seu fraseado:  

Nela (baixaria), notaremos sua originalidade e as razões pelas quais é 
considerado um estruturador da linguagem do choro ao transferir o tipo de 
improvisação característica dos instrumentos acompanhadores (harmônicos) para 
o instrumento solista (melódico). Pixinguinha criava essas linhas paralelamente 
aos solos da flauta, mas quando ouvimos suas gravações podemos observar que 
não eram totalmente improvisadas. Em gravações da mesma música, ouvimos 
frases bem parecidas - o que nos faz concluir que em sua mente existia um 
“caminho” traçado pela harmonia da música, e no momento da execução poderia 
ou não repetir certos elementos sempre criando linhas que revelavam claramente 
a harmonia. A concepção destas linhas é similar às do baixo (ou da “baixaria” 
como é denominado no choro) e podemos ouvi-las desde as primeiras gravações 
(Valente, 2001, p.165).   

A figura a seguir é uma transcrição do contraponto de Pixinguinha na parte A da 

música “Naquele Tempo” (Pixinguinha). Vamos agora analisar choros de 

Pixinguinha buscando compreender algumas das características mais marcantes 

do compositor. Sua vivência no meio do samba foi determinante para forjar a 

maneira do músico interpretar e criar melodias ritmicamente mais sincopadas 

como demonstrado a seguir:  

 

Figura 2.1 - Trecho de “Proezas de Solon” (Pixinguinha). Transcrição do autor 

 

 

Figura 2.2 - Trecho de “Cochichando” (Pixinguinha). Transcrição do autor 
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Nos exemplos anteriores das músicas “Proezas de Solon” e “Cochichando”, há 

utilização de síncopas com ligaduras e antecipações rítmicas. Pixinguinha faz uso 

das síncopes repetidas vezes, configurando um padrão rítmico que também foi 

bastante utilizado pelo compositor em diversas outras melodias de sua autoria. 

Do ponto de vista harmônico, Pixinguinha alargou as possibilidades existentes 

construindo progressões de acordes que traziam caminhos ainda não explorados 

nos choros tradicionais. Em muitos de seus choros é comum encontrar até 

mesmo uma espécie de provocação aos instrumentistas acompanhadores como 

fica evidente em alguns títulos de suas músicas. Exemplo disso é o choro 

“Cuidado Colega”, que apresenta uma série de modulações intrincadas que 

desafiam os ouvidos dos violonistas e demais acompanhadores. Essa tradição do 

solista “testar” a habilidade dos acompanhadores faz parte de um código informal 

que ainda hoje é cultivado e funciona como um hábito de desafio bem-humorado 

entre os chorões, que não deixa de funcionar também como uma “avaliação” para 

testar os conhecimentos dos músicos. As rodas de choro são encontros nos quais 

os músicos de choro se reúnem para tocar e confraternizar e são nesses eventos 

onde se nota uma grande variedade de comportamentos típicos dos chorões:  

O duelo musical entre instrumentistas é, então, um dos elementos importantes da 
Roda de Choro. Consiste basicamente na comparação entre as performances, em 
que são julgados: técnica, conhecimento e criatividade para interpretar e 
improvisar. o Regional pode testá-lo (o solista) também, fazendo variações 
rítmicas inesperadas – no caso do pandeiro e do cavaco -, ou frases 
contrapontísticas do violão que tirem a concentração do solista, ou mesmo 
acelerando o andamento da música (embora nem sempre isso seja considerado 
leal). O solista “de casa” tem a incumbência também de “manter seu reinado”. Por 
exemplo, quando um deles propõe uma música que ambos conhecem, o duelo 
então se acirra, por meio de improvisos e aumento dos andamentos, até que fique 
claro qual deles se saiu melhor, ou até que a música termine. Nem sempre sai um 
vencedor do duelo, mas é certo que todos ganham nessas ocasiões, 
principalmente a audiência de músicos e frequentadores (Filho, 2009, p.62). 
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Na composição “Ingênuo”, nota-se a utilização de caminhos harmônicos que 

também fogem dos modelos convencionais como demonstrado a seguir: 

  

 

 

Figura 2.3 - Trecho da seção B de “Ingênuo” (Pixinguinha). Transcrição do Autor. 

 

 

Figura 2.4 - Trecho da seção B de “Cuidado Colega” (Pixinguinha). Trecho extraído do livro O 

Melhor de Pixinguinha (1997) 
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No trecho analisado de “Ingênuo”, que está na tonalidade de si bemol, o 

compositor conduz a harmonia para ré bemol maior, ou seja, o grau bIII. Esse tipo 

de situação harmônica, que explora acordes fora do campo harmônico da 

tonalidade, também chamados de acordes de empréstimo modal, foge da 

estrutura harmônica convencional entre os choros tradicionais daquela época.  

Já em “Cuidado Colega”, o nome provocativo da peça já dá o tom de sua 

dificuldade. Na secção da parte C, que está na tonalidade de fá maior, 

Pixinguinha realiza modulações e utiliza um intenso movimento harmônico, com o 

uso de acordes de empréstimo modal e dominantes secundários além de 

cromatismos harmônicos. A harmonia dessa composição dificilmente pode ser 

tocada de ouvido, sem um prévio conhecimento da música por parte dos 

acompanhantes. Esse desafio para “testar” o ouvido dos acompanhadores é uma 

prática recorrente até hoje pelos músicos de choro nas rodas e nos encontros 

informais.  

Outra característica marcante nas obras de Pixinguinha é o destaque dado ao 

trabalho de contraponto. Em muitas músicas do compositor, existem baixos de 

obrigação, ou seja, há uma parte destinada às baixarias que são parte integrante 

da música.  

 

Figura 2.5 - Trecho de “Sofres Porque Queres” (Pixinguinha). Trecho extraído do livro O Melhor de 

Pixinguinha (1997) 
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Figura 2.6 - Trecho de “Ainda Me Recordo” (Pixinguinha). Trecho extraído do livro The Choro Fake 

Book (2005). 

Nas composições “Sofres Porque Queres” e “Ainda Me Recordo”, Pixinguinha 

explora o diálogo musical entre os instrumentos do regional. Nos trechos 

analisados, a melodia é frequentemente intercalada pelos contrapontos feitos pelo 

violão. Essa noção de “conversa” musical se constitui em um dos traços 

característicos da linguagem do choro e Pixinguinha foi uma das figuras decisivas 

para estabelecer esse padrão estético.  

2.3 Características do Choro Tradicional 

Passaremos agora a identificar os aspectos que caracterizam o choro tradicional, 

ou seja, a vertente mais ligada à maneira como os pioneiros desse domínio 

musical tocavam. Nos capítulos subsequentes, traçaremos um paralelo dos 

referenciais aqui explicitados do choro tradicional com os desdobramentos que 
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alguns compositores trouxeram para o choro a partir da influência do jazz. Para 

isso levaremos em conta elementos musicais estruturais e suas características 

rítmicas, melódicas, harmônicas e tímbricas. Tal estudo trará subsídios que 

auxiliarão na comparação das transformações ocorridas no choro após a 

incorporação de elementos jazzísticos. 

2.3.1. Instrumentação - Características rítmicas e melódicas que podem ser 

percebidas pela instrumentação no choro 

Segundo Valente (2014, p.26), a instrumentação é dos elementos que nos auxilia 

na identificação de um gênero. Inicialmente o tipo mais comum de agrupamento 

musical encontrado no choro era formado por violão, cavaquinho e flauta. 

Posteriormente, foram incorporados instrumentos de banda como o clarinete e o 

trompete. Mas além da instrumentação, Valente (idem) afirma também que outro 

ponto importante a se considerar diz respeito às funções que os instrumentos 

desempenham no grupo, o que revela uma textura polifônica particular. No choro 

podemos identificar instrumentos de acompanhamento, também chamados de 

centro, os instrumentos rítmicos e os instrumentos melódicos.  

Na função de centro, que é caracterizada por dar a sustentação rítmica e 

harmônica ao grupo, por meio dos acordes e das “levadas”, desenhos rítmicos 

feitos sobre determinada forma de compasso, temos o violão e o cavaquinho. Nos 

primeiros registros fonográficos, não identificamos muitas variações rítmicas no 

acompanhamento do cavaquinho e sim a sustentação de um padrão único e 

contínuo, o que posteriormente foi modificado dando a esse instrumento mais 

liberdade rítmica e mais possibilidades de variações. O violão, principalmente o 

de 7 cordas, além de tocar as harmonias, também atua fazendo contrapontos. 

Essas baixarias têm como propósito criar um diálogo com a melodia principal da 

música. No choro “Já te Digo”, por exemplo, fica evidente a conversa entre a 

melodia e o contraponto.  
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Figura 2.7 - Trecho de “Já te Digo” (Pixinguinha). Trecho extraído do livro O Melhor de Pixinguinha 

(1997) 

O violonista e pesquisador Maurício Carrilho, num ensaio elaborado 

especialmente para o projeto Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia (2008), faz um 

resumo da função musical exercida pelos violões de seis e de sete cordas nos 

grupos de choro. 

Antes do aparecimento do violão de sete cordas, as funções de harmonização, 
condução rítmica e contracanto eram divididas entre os violões de seis dos 
conjuntos regionais. Portanto a linguagem usada pelos violonistas de 7 cordas, 
antes da popularização deste instrumento, já era desenvolvida pelos violonistas 
de 6. Ouvindo as gravações do regional de Benedito Lacerda, com Dino e 
Meira nos violões de 6, percebemos que os dois participam das funções de 
base rítmico-harmônica e tocam frases de contracanto (Carrilho, 2008, p.4). 

A parte rítmica é preenchida pelo pandeiro. Apesar de inicialmente não ter feito 

parte dos grupos de choro, atualmente esse instrumento é parte indissociável dos 

regionais. O pandeiro tem como foco manter o andamento das músicas e 

ressaltar o balanço do grupo juntamente com o cavaquinho e os violões. 

Antigamente o pandeiro tinha um papel importante, porém discreto, pois não lhe 

era permitido em nenhuma hipótese se sobrepor aos instrumentos melódicos ou 

harmônicos nem ousar variações que explorassem golpes de mão aberta no 

couro do pandeiro, ou viradas rítmicas. Atualmente, esse instrumento tem um 

destaque maior entre os músicos do regional e muitos grupos estão exigindo dos 

pandeiristas maior desenvoltura e apuro técnico. Como lembra Cabral em sua 

dissertação, hoje em dia “(...) ele [o pandeirista] deve explorar os demais timbres, 

agindo no grupo como um instrumento que dialoga com a melodia e os demais 

elementos da música de maneira livre e criativa (...)” (Cabral, 2010, p.20). 

 A função melódica é desempenhada tradicionalmente pela flauta, pelo bandolim 

e por instrumentos de banda como o clarinete e o trompete, porém atualmente 

outros instrumentos também podem desempenhar essa função. A tarefa desses 
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instrumentos solistas é tocar a melodia principal das músicas, podendo fazer 

variações que não foram escritas originalmente. Na verdade, essa é uma das 

características mais admiráveis entre os chorões. A interpretação de Jacob do 

Bandolim acompanhando a cantora Elizeth Cardoso em “Barracão” (Luiz 

Antônio/Oldemar Magalhães), é um bom exemplo no qual podemos perceber a 

importância das variações e dos floreios no choro. Como foi dito, estas são feitas 

pelo instrumento melódico, reforçando o sentido de diálogo musical e 

improvisação presentes no choro.  

2.3.2. Forma 

Grande parte da forma do choro foi herdada das músicas e danças de salão 

europeias como as polcas, valsas e mazurcas. No livro Manual do Choro (Maia e 

Neto, 2017), estão presentes informações sobre a forma dos choros considerados 

mais tradicionais.  

Choros de três partes (A, B e C): 

• Costumam ser tocados seguindo o padrão rondó, ou seja, AA BB A CC A. 

• É comum a mudança de tonalidade entre as partes, mas não é obrigatória. 

• Cada uma das três partes é geralmente composta por 16 compassos.  

Exemplos de choros de três partes e seus respectivos compositores: “Chorei” 

(Pixinguinha), “Na Glória” (Raul de Barros), “Proezas de Solon” (Pixinguinha), 

“Remexendo” (Radamés Gnatalli), “Segura Ele” (Pixinguinha), “Vou Vivendo” 

(Pixinguinha), “Ele e Eu” (Pixinguinha), “Flor Amorosa” (Joaquim Callado), 

“Apanhei-te Cavaquinho” (Ernesto Nazareth), “Numa Seresta” (Luís Americano), 

“Minha Gente” (Pixinguinha). 

Os autores apresentam também dados sobre choros de duas partes, que apesar 

de aparecerem no repertório do choro com menos frequência, também devem ser 

considerados para efeito de análise.  
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Choros de duas partes (A e B): 

• Costumam ser executados seguindo a forma AA BB A. 

• É comum a mudança de tonalidade entre as partes, mas não é obrigatória. 

• Cada uma das duas partes é geralmente composta por 32 compassos. 

Exemplos de choros de duas partes: “Ingênuo”, “Sons de Carrilhões”, “Noites 

Cariocas”, “Alma Brasileira”, “Dr. Sabe-Tudo”, “Vê se Gostas”, “Biruta”, “Eu e 

Você”, “Simplicidade”, “Ansiedade”, “Recado”, “Destroçando a Macaxeira”, 

“Juventude saudosa”. 

2.3.3. Estruturas Harmônicas  

Cada uma das partes do choro tem um sentido musical próprio e que se completa 

em si mesmo. Tanto o conteúdo melódico como harmônico das composições são 

independentes de uma parte para outra. Porém é possível constatar 

características recorrentes na maneira como as estruturas harmônicas são 

construídas nos choros. Numa análise mais detida, também é possível encontrar 

alguns padrões nesse particular. Maia e Neto (2017) elaboraram um esquema de 

análise para o entendimento das estruturas harmônicas dos choros. Segundo os 

autores, cada parte de um choro é constituída por 16 compassos e propõem 

subdividir cada parte em quatro períodos de quatro compassos (P1, P2, P3 e P4), 

visando assim “ter uma compreensão clara e objetiva das estruturas melódicas, 

rítmicas e harmônicas.” (Maia e Neto, 2017, p.90).  

Dividindo os 16 compassos em quatro períodos, encontramos os seguintes 

segmentos: 

P1 (4 compassos)   

P2 (4 compassos)        

P3 (4 compassos)      

P4 (4 compassos) 
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Figura 2.8 – Quadro retirado do livro Manual do Choro (Maia, Neto, 2017) 

 

 

Figura 2.9 – Quadro retirado do livro Manual do Choro (Maia, Neto, 2017) 
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Os autores analisam os períodos separadamente, afirmando que “cada um deles 

se distingue por possuir um discurso musical com características próprias” e 

definem-nos como consta a seguir:  

P1: É a exposição inicial do tema. Costuma começar com acordes próximos ao da 

tonalidade da parte. Geralmente não há grandes variações ou modulações 

harmônicas. A harmonia do P1 também determina a estrutura dos períodos 

subsequentes. 

P2: Caracteriza-se por ser um desenvolvimento do tema inicial, acrescido de 

novas ideias musicais. Pode-se então permanecer no tom de origem ou modular 

para uma nova tonalidade. No P2 ocorre a maioria das modulações.  

P3: É a retomada do P1. Em muitos casos o P3 é exatamente igual ao P1, mas é 

também comum que apresente uma terminação diferente, preparando para o IV 

grau através de seu respectivo dominante (V7/IV). 

P4: É o desfecho do tema e geralmente começa no IV grau ou no seu dominante 

(V7/IV). Invariavelmente, é concluído no primeiro grau. Muitas vezes o P4 é 

utilizado como introdução, tendo seus quatro compassos adicionados antes do 

tema original.  

Vejamos agora alguns modelos de choros que seguem a mesma estrutura 

harmônica básica identificados por Maia e Neto (2017).  
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Figura 2.10 – Quadro retirado do livro Manual do Choro (Maia e Neto, 2017) 

 

Esta variação é baseada na harmonia da parte “A” do choro “O Boêmio”. O P2 

apresenta modulação para o V grau, o que é comum nesta estrutura em especial. 

Ou seja, quando o P1 apresentar a cadência I - IIm - V7 - I, há grande 

probabilidade de modulação para o V grau nos moldes aqui exemplificados. 

Como de costume, o P3 apresenta uma retomada ao tema inicial. Neste caso, 

traz uma breve abertura para o relativo menor, logo seguida da costumeira 

preparação para o IV grau através do V7/IV (D7).  
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Figura 2.11 – Quadro retirado do livro Manual do Choro 

 

Este modelo é baseado na parte “C” de “Aguenta Seu Fulgêncio”. Agora 

encontramos uma nova modulação durante o P2: a harmonia vai para o IIIm. 

Cada uma das modulações já observadas neste capítulo possui sonoridade e 

identidade bastante características. 

A segunda metade do P3 apresenta uma breve abertura para o relativo menor, 

substituindo a previsível e recorrente preparação para o IV grau. Esta passagem 

harmônica também pode ser observada na parte “A” de “Proezas de Solon”. O P4 

continua repetindo os padrões anteriormentes citados, mas começa diretamente 

no IV#º. 
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As estruturas harmônicas mais recorrentes obedecem frequentemente aos 

seguintes padrões entre as partes do choro: 
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Excertos retirados do livro Manual do Choro (Maia e Neto, 2017) 
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Ainda sobre estruturas harmônicas, Maia e Neto encontram pontos de 

convergência sobre questões mais específicas na construção dos caminhos 

harmônicos nos choros. Segundo os autores, as modulações que ocorrem dentro 

de uma mesma parte da música, com uma frequência considerável, ocorrem entre 

o quinto e oitavo compassos.  

• Modulações mais frequentes: 

 - Tonalidade Maior: V, IIIm e VIm 

 - Tonalidade Menor: Vm, V, III 

• Modulações menos frequentes: 

- Tonalidade Maior: III, bIII, Im e bVI 

- Tonalidade Menor: bVI 

Segundo Almada (apud Valente 2014, p.10), as tonalidades dos choros quase 

sempre eram decididas por tons que tivessem mais cordas soltas para os 

instrumentos de base. Com as cordas soltas a sonoridade do grupo ficava mais 

viva e o acompanhamento mais fluente. Isso explica a grande quantidade de 

choros em tonalidades de sol maior, dó maior, fá maior e seus relativos menores 

(mi menor, lá menor e ré menor). 

2.3.4. Recursos harmônicos e tipos de acordes utilizados  

No choro tradicional, os acordes do campo harmônico geralmente são tocados em 

tríades com exceção do dominante (V7), que tem a sétima incluída em sua 

formação. Apesar de ser frequente a utilização de harmonias com acordes sem 

extensão, tais como a nona, a décima primeira e a décima terceira, o gênero é 

marcado pelo uso intensivo de inversões. Essa maneira de acompanhamento 

gera uma sonoridade muito características associada aos primórdios do choro. 

Almeida (1999) comenta esse fato: 

A intensa e expressiva movimentação do baixo, realizada geralmente nas cordas 
graves do violão de sete cordas, acabou definindo-se como uma das mais 
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marcantes características do gênero. Sua origem veio da necessidade de se 
desenvolver de alguma maneira a simplicidade harmônica que os gêneros 
dançantes europeus apresentavam, urna vez que o choro abandonava o caráter 
utilitário de música dançante e firmava-se como gênero de maiores pretensões 
musicais. Este desenvolvimento optou por manter os mesmos acordes básicos (os 
perfeitos maiores, menores e os acordes de quinta diminuta) e explorar o intenso 
uso das inversões, em vez de explorar o acréscimo cada vez maior de tens6es e 
alterações nos acordes e escalas como ocorreu com o jazz (que trabalhou com a 
grande predominância de acordes no estado fundamental). E assim que, nos 
choros tradicionais, a Única tensão amplamente encontrada é a sétima, 
geralmente nos acordes dominantes. As nonas, decimas primeiras e decima 
terceiras principalmente as alteradas não são observadas no choro inicial e só 
serão exploradas após a influência fortemente combatida pelos tradicionalistas e 
nacionalistas - que o jazz norte-americano exerceu na música brasileira em 
meados do século XX (Almeida, 1999, p.24).  

Mais à frente neste trabalho, veremos como alguns compositores ampliaram o 

uso da harmonia agregando novas possibilidades de extensões nos acordes, o 

que teve impacto direto na sonoridade dos grupos de choro. Na figura a seguir 

temos a indicação da cifragem em tríades nos acordes menores e tétrade 

somente no dominante. 

 

Figura 2.12 - Trecho de “André de Sapato Novo” (André Victor Correia). Trecho extraído do livro 

The Choro Fake Book (2005). 

 

Entretanto, é bastante comum ocorrer no choro a utilização de dominantes 

secundários, acordes de empréstimo modal, substituição de acordes (dominante 

pelo diminuto e meio diminuto pelo m6, por exemplo,) além de acordes invertidos. 
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Figura 2.13 - Trecho de “Flor Amorosa” (Joaquim Callado). Transcrição do autor. 

 

Na figura anterior temos um trecho de “Flor Amorosa” (Joaquim Callado) que 

mostra o uso de diversos dominantes secundários. A secção em questão está na 

tonalidade de dó maior e os acordes C7, A7, D7 são dominantes secundários e 

Fm é um acorde de empréstimo modal. 

Na música “Odeon” temos a utilização da condução das vozes do baixo, por meio 

da inversão dos acordes. No trecho, o acorde de Em encontra-se no estado 

fundamental, B7/F#, na 1ª inversão, Em/G, na 2ª inversão. Já o acorde G#º 

assume o papel de dominante substituindo o acorde de E7(b9)/G#, resolvendo em 

Am no quarto compasso. O resultado é uma linha de baixo E > F# > G > G# > A. 

 

Figura 2.14 - Trecho de “Odeon” (Ernesto Nazareth). Trecho extraído do livro The Choro Fake 

Book (2005). 

2.3.5. Melodia 

As melodias do repertório do choro são caracterizadas por serem tocadas de 

maneira muito expressiva com “forte presença de elementos de ornamentação 

como retardos, apojaturas e bordaduras, que lhe conferem um delineamento 

melódico extremamente rico” (Almeida, 1999, p.24). A seguir, alguns exemplos de 

ornamentação melódica encontrada em músicas de Radamés Gnatalli. 
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Figura 2.15 – “Canhôto” (Radamés Gnatalli)      Figura 2.16 – “Manhosamente” (Radamés Gnatalli) 

 

 

 

Figura 2.17 – Manhosamente (Radamés Gnatalli) 

(Figuras extraídas da dissertação de Santos, 2002, p.3) 

2.3.6. Ritmo 

O ritmo é um dos elementos mais importantes para definir o caráter da música 

brasileira e, no choro especificamente, as síncopas são as figuras rítmicas 

emblemáticas desse gênero. Porém, além das síncopas, outros aspectos rítmicos 

são levantados por Almeida (1999) como sendo representativos do choro. São 

eles: 

1) Alusão à síncopa: recurso que valoriza a utilização de contratempos a 

partir da figura da síncopa.  

Na música brasileira, a valorização de contratempos deu-se sobre a fórmula de 
compasso mais usual nos gêneros nacionais: o compasso binário que apresenta a 
semínima como unidade de tempo. Esta fórmula de compasso e muito ocorrente 
em gêneros de dança, como a polca e o maxixe e sugere uma subdivisão em 
semicolcheias. (Almeida, 1999, p.135) 
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2) Linearidade rítmica: Quando há repetição de figuras rítmicas semelhantes 

no desenvolvimento melódico do choro, geralmente com o uso da figura da 

semicolcheia.  

 

Figura 2.18 – Trecho de Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth). Transcrição do autor. 

 

3) Utilização de quiáltera: A utilização das quiálteras está relacionada com 

uma maior liberdade e expressividade interpretativa das melodias. 

Também são usadas com o intuito de atribuir aos choros mais rápidos um 

caráter mais virtuosístico. Nos choros e serestas de andamento mais lentos 

são encontradas sobretudo nas linhas de baixo.   

 

   

Figura 2.19 – “Canhôto” (R. Gnatalli)                             Figura 2.20 – “Manhosamente” (R. Gnatalli) 
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Figura 2.21 – Naquele Tempo 

Para compreendermos os aspectos rítmicos que podemos encontrar nas linhas 

melódicas do choro, utilizaremos a subdivisão em grupos de quatro 

semicolcheias.  A condução, ou “levada” do pandeiro, com as acentuações, pode 

ser assim transcrita:    

 

Figura 2.22- Condução rítmica do pandeiro.  (Cortes, 2012, p. 108) 

Veremos agora as figuras rítmicas mais recorrentes no choro, utilizando o padrão 

da “levada” do pandeiro como elemento base para as variações rítmicas 

possíveis: 

 

Figura 2.23 – Choro - figuras rítmicas recorrentes começando com colcheia. 
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Figura 3.24 – Choro - figuras rítmicas recorrentes começando com semicolcheia. 

(Cortes, 2012, p. 109) 

2.3.7. Interpretação  

A maneira e a intenção com que o instrumentista aborda o repertório do choro são 

determinantes para que sua interpretação soe adequada a esse gênero. O choro 

é conhecido por exigir desenvoltura técnica e habilidade dos músicos e é comum 

no contexto do choro ter passagens musicais virtuosísticas. Algumas das 

características interpretativas são elencadas por Gomes (2007, p.34): 

1) a flexibilidade métrica em relação ao pulso – onde ao executar a melodia 

procura-se alterar o fluxo da melodia fazendo com que não seja necessário 

coincidir sua métrica com o pulso;  

2) a improvisação que se reflete na criação de trechos sobre a harmonia de 

determinada peça;   

3) a ornamentação; 

4) as modificações rítmico-melódicas que alteram uma frase da peça.  

Portanto essas características interpretativas levantadas são de grande relevância 

para ressaltar as peculiaridades estilísticas do choro pois são elas que ajudam a 

torná-lo reconhecível como tal. Lembramos que raramente esses recursos 
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interpretativos são escritos em partitura e ficam a cargo do músico mesclar as 

ornamentações, improvisos, modificações rítmico-mélodicas e a flexibilidade 

métrica de acordo com sua experiência.  

Historicamente, tais ferramentas são aprendidas pelos músicos através das 

gravações e sobretudo nas rodas de choro através da convivência entre os 

chorões. É nessas rodas que o músico pode praticar suas habilidades com 

liberdade num ambiente de maior descontração. Como afirma Gadelha (2009) 

“Outro objetivo da Roda de Choro é o aprendizado do gênero, o conhecimento do 

repertório e a tomada de familiaridade com sua linguagem. A Roda é considerada 

a escola por excelência do bom chorão”.  

2.4 O Choro encontra o Jazz 

Segundo Reis (2006), com a propagação dos meios de divulgação na década de 

1930, sobretudo a radiodifusão, começaram a ocorrer os primeiros indícios da 

influência do jazz no choro que, até aquela época, mantinha um certo vínculo com 

sua trajetória original tanto na maneira de tocar e compor como na 

instrumentação. O autor afirma que nos anos 30, as jazzbands estavam em alta 

no cenário mundial e faziam grande sucesso entre o público. As emissoras de 

rádio brasileiras, atentas à mudança dos ventos, logo se adaptaram às 

transformações e incorporaram as orquestras no contexto da música brasileira. 

Tal alteração implicava a adaptação dos arranjos à nova instrumentação 

orquestral, antes pensados para uma agrupação formada por cavaquinho, 

pandeiro e violões. Sérgio Cabral (1997) revela como Pixinguinha absorveu a 

influência das jazzbands norte-americanas em seu grupo: 

Pixinguinha, que continuou tocando flauta e saxofone, quis um grupo que, 
segundo a sua avaliação e a dos seus companheiros, deveria identificar-se mais 
com os novos tempos, ou seja, uma jazz-band”. Desta forma, tentando adaptar-se 
ao que Pixinguinha chamava de “novos tempos” o conjunto os 8 Batutas 
modificaram o nome, passando a se chamar Bi- Orquestra Os Batutas e, segundo 
Cabral (id., p. 99) tinham “ a proposta de tocar as músicas internacionais da moda, 
sem, contudo, abandonar o choro” e a notícia surgiu na imprensa como “A música 
barulhenta – Domínio da jazz-band.” (Cabral, 1997, p.100 apud Bezerra, 2013) 

É nesse período que também começam a surgir compositores que apresentam 

influências do jazz em suas obras, tais como K-ximbinho e Radamés Gnatalli, 
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Garoto, entre outros. É possível perceber que até mesmo nos títulos de alguns 

choros os ritmos americanos ou menções a instrumentistas relacionados ao 

domínio musical foram utilizados por compositores brasileiros, numa 

demonstração explícita de suas referências jazzísticas. Títulos como “Benny 

Goodman no Choro”, em homenagem ao clarinetista de jazz estadunidense, e 

“Cavaquinho Boogie”, em alusão ao estilo chamado “Boogie woogie” que tem 

parentesco direto com o jazz, ambas de Aníbal Augusto Sardinha, evidenciam 

esse fato.  

Aníbal Augusto Sardinha, também conhecido como Garoto, conviveu 

intensamente com músicos do universo do jazz. Seus anos tocando no grupo 

Bando da Lua, ao lado de Carmen Miranda, cantora que fez grande sucesso entre 

as décadas de 1930 e 1940 nos Estados Unidos e que ficou conhecida pelo seu 

carisma e por cantar um repertório de músicas brasileiras, foram marcantes e 

decisivos para que Garoto tivesse maior contato com a cultura musical norte-

americana. Miranda teve uma larga participação em filmes e programas de 

televisão norte americanos, o que levou Garoto, como integrante de seu grupo, a 

viajar inúmeras vezes para lá e em pouco tempo foi apresentado a grandes 

instrumentistas da cena do jazz. Um grupo seleto de artistas frequentavam os 

shows de Miranda, como Duke Ellington e Art Tatum, e também assistiam às 

introduções feitas por Garoto, o que nos leva a imaginar uma possível interação 

entre o músico brasileiro e os jazzistas americanos como afirma Mello, em seu 

livro Gente Humilde, Vida e Música de Garoto (2012). Nos Estados Unidos, ficou 

conhecido como o “Homem dos dedos de ouro”, alcunha colocada pelo organista 

Jesse Crawford pelo alto desempenho que Garoto mostrava em suas 

performances musicais.  

O Bando da Lua e Carmen Miranda também se apresentaram na Casa Branca 

para o presidente americano Roosevelt numa recepção para alguns convidados. 

Também constatamos neste livro a admiração de Garoto pelos importantes 

jazzistas da época como Bing Crosby, Ella Fitzgerald, e principalmente pelas 

grandes orquestras norte-americanas além de dizer que, em suas folgas Garoto 
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“(...) divertia-se adaptando músicas dos Estados Unidos para o ritmo brasileiro” 

(Mello, 2012, p.35). 

Deve ser referido que o processo de incorporação do jazz no choro foi conturbado 

e marcado por um forte movimento de opositores aos adeptos das novas 

tendências. Livingston e Garcia (2005) apontam que o próprio Pixinguinha, um 

dos maiores ícones do choro, foi criticado por «jazzificar» o choro ao incluir 

instrumentos como o trompete e o saxofone em seu grupo, além de integrar ao 

seu repertório alguns tipos de música norte-americana. Ainda em Livingston e 

Garcia (idem) constatamos que Pixinguinha também foi atacado pela crítica por 

conta da gravação das músicas “Lamentos” e “Amigo do Povo”, em 1928, e 

“Carinhoso”, em 1930, por uma suposta influência do jazz nas composições. 

Sobre a composição “Carinhoso” afirma Pixinguinha:  

Quando me homenagearam, aqui na cadeira cativa, tocaram o “Carinhoso”. Deve 
ser a minha marca registrada. Compus o “Carinhoso” mais ou menos em 1920. 
Era uma peça instrumental, com bastante influência do jazz americano. Em 1934, 
o diretor da gravadora, um americano alto, me disse com aquele sotaque: 
“Paxanguinha, quer gravar o ‘Carinhoso’?” Concordei e comecei o trabalho para 
adaptá-lo na linha de samba-canção (Calado, 2000, p.238 apud Bezerra, 2013, 
p.14). 

A referida influência do jazz na música brasileira foi sempre vista por uma parcela 

considerável dos críticos como um fator prejudicial à cultura brasileira. Por isso 

mesmo, apesar do crescente interesse e produção de trabalhos nessa linha de 

pesquisa, ainda hoje existem poucos estudos destinados a compreender as 

relações históricas entre o jazz norte-americano e o choro brasileiro. 

É bastante evidente que um dos fatores para que esse trabalho não tenha sido 
realizado foi o forte caráter xenófobo que marcou a crítica musical ou mesmo os 
pesquisadores durante muito tempo. Ao invés de estudar a fundo essa importante 
influência, optava-se por denunciá-la como nociva e ponto final (Calado, 2000, 
p.221 apud Bezerra, 2013, p.14). 

É muito comum encontrar na literatura comparações entre os dois gêneros 

musicais, por vezes afirmando que o choro seria o “jazz brasileiro” devido à 

liberdade de improvisação comum entre os dois estilos. Tal afirmação dificilmente 

se sustenta na medida em que há distinções fundamentais em pressupostos 

básicos que definem esses dois tipos de música.  
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Em seu artigo, As abordagens estilísticas do choro brasileiro (2010), Márcia 

Taborda compara a obra de dois expoentes de cada um desses domínios 

musicais, Louis Armstrong representando o jazz, e Pixinguinha o choro, buscando 

possíveis pontos de encontro na improvisação dos dois estilos que justifiquem a 

comparação, mas conclui: 

(...) vê-se que não há aspectos comuns na estrutura de improvisação típica de um 
e outro grupo; no jazz de Armstrong enuncia-se uma alternativa de elaboração 
melódica e rítmica ao texto principal e o papel dos instrumentos no grupo é 
bastante definido; na elaboração do choro dos Batutas apresenta-se uma variação 
atrelada ao enunciado original (Taborda  2010, p.144).  

 

Mais do que traçar comparações entre o choro e o jazz, no trabalho aqui proposto 

buscaremos analisar qual foi a influência que as possibilidades estilísticas 

provenientes do jazz trouxeram para o desenvolvimento do universo do choro. 

Importa aqui também compreender como tal influência se evidencia na 

composição “Zanzando em Copacabana” (Radamés Gnatalli), na improvisação do 

violonista de sete cordas Raphael Rabello em “Chorinho na Praia” (Jacob do 

Bandolim) e na instrumentação dos grupos de choro.  
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3. Capítulo II - Elementos do jazz na composição de choros 

 

3.1 Sobre Radamés Gnatalli 

Após a análise de aspectos musicais como instrumentação, harmonia, melodia e 

ritmo, que definem o assim chamado “choro tradicional”, buscaremos neste 

capítulo evidenciar a presença de elementos característicos do jazz que podem 

ser encontrados no choro a partir do estudo de caso de uma obra de Radamés 

Gnatalli, compositor de grande relevo no âmbito do choro. Buscaremos assinalar 

os caminhos que Gnatalli utilizou para gerar uma nova proposta estilística para 

sua composição a partir da utilização de recursos jazzísticos. Destacaremos 

também os aspectos pertinentes ao choro que o compositor manteve na obra 

norteados pelos critérios que foram apresentados previamente nesta pesquisa. 

A escolha do pianista e compositor Radamés Gnatalli justifica-se na medida em 

que sua obra pode ser considerada como um marco importante na trajetória do 

choro e da música popular brasileira tanto no que se refere à sua faceta como 

compositor e arranjador como em sua atuação pianística. Segundo Didier, autor 

de sua biografia, “Radamés Gnattali é o músico mais completo da história da 

música brasileira” (Didier, 1996, p. 11). Sobre essa afirmação, escreve Correa:  

Pode ser que a afirmação de Didier esteja carregada de romantismo e euforia, 
mas no mínimo ela denota que tal compositor é digno de destaque em nossa 
história, na música erudita ou popular. Que características de um compositor 
levariam a atribuir-lhe o adjetivo “musico mais completo da história da música 
brasileira”? Sabe-se que a obra de Radamés Gnattali é de grande valor, 
conquistou e tem conquistado admiradores, seja por sua fluência composicional, 
seja pela ousadia dos coloridos que imprime em sua obra, seja por sua 
instrumentação peculiar (Correa, 2007, p.9).  

Apesar da importância atribuída ao músico por Correa e Didier, ainda há pouca 

bibliografia disponível que se debruce sobre o estudo da obra de Gnatalli. Na 

dissertação de Almeida (1999) o autor reafirma a importância de Gnatalli e sua 

conexão com o jazz sem perder seu vínculo com a tradição do choro: 

De fato, Radamés, assim como tantos outros arranjadores e compositores 
brasileiros, apreciou muito a imensa renovação harmônica, melódica e 
instrumental proposta pelo jazz, e este gênero refletiu-se muito em sua produção, 
sem, no entanto, distanciar o compositor das características musicais mais 
essencialmente brasileiras... Radamés atuou de maneira revolucionária na 
tradição do choro. Propondo uma renovação harmônica e melódica no gênero, 
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firmou-se ao lado de Pixinguinha como um dos criadores do choro moderno. 
Através do Quinteto Radamés, grupo de músicos que tinha suas atividades 
voltadas para a realização renovadora do choro, Radamés Gnattali deixou uma 
marca definitiva no choro, observada pelo cavaquinhista e jornalista Henrique 
Cazes: "Em termos musicais, o Quinteto/Sexteto deixou grande contribuição para 
o choro. A forma bastante livre com que Radamés arranjava ate mesmo músicas 
de Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazareth e Pixinguinha abriu possibilidades não 
tentadas pelos chorões tradicionais" (Almeida, 1999, p.100 e 101). 

Como já mencionado, uma quantidade considerável de compositores tiveram 

inspirações jazzísticas em suas obras e expandiram as possibilidades melódicas 

e harmônicas do choro. Santos (2002) analisa aspectos do jazz presentes na obra 

de Radamés Gnatalli, afirmando que “os choros de Radamés Gnattali possuem 

recursos harmônicos bastante elaborados, incluindo procedimentos e sonoridades 

associados ao jazz norte-americano (...)” (Santos 2002, p.9). Tais recursos são 

analisados com mais detalhes posteriormente pelo autor onde se pode notar que 

Radamés faz uso de extensões nos acordes de suas composições. Outra 

característica assumida pelo autor como jazzística na peça de Radamés é “a 

utilização da progressão harmônica II-V que pode ou não ser resolvida no I grau, 

e que também é utilizada para estender dominantes secundárias” (idem 2002, 

13). Radamés também utiliza acordes em bloco (block chords) e a técnica 

pianística stride, ambas muito recorrentes no jazz. 

Para o estudo aqui proposto, será feita uma análise da composição “Zanzando 

em Copacabana” de Radamés Gnatalli, segundo os critérios teóricos de 

Aebersold (2000) e Taylor (2000) sobre o jazz no que tange a: 

• Harmonia: tensões, modulações, progressões harmônicas (II – V);  

• Melodia: arpejos de 7ª maior, notas fora do arpejo no tempo forte; 

• Ritmo: tercinas, colcheias, semicolcheias, motivos rítmico-melódicos, 

desenvolvimentos rítmicos. 

Tais análises têm como objetivo identificar os citados elementos jazzísticos no 

choro selecionado com vista a compreender quais as soluções musicais 

propostas na peça por Gnatalli. 
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3.2 Análise da composição “Zanzando em Copacabana” 

A música “Zanzando em Copacabana”, composta no ano de 1958, segue a forma 

rondó (AA BB A CC A) e sua estrutura é formada por três partes de 16 

compassos cada, exceto a parte “C” que tem 24 compassos, na qual a parte “A” 

está na tonalidade sol maior, a parte “B” em mi bemol maior e a parte “C” também 

em mi bemol maior. Já a princípio a música apresenta um tipo de modulação 

harmônica pouco comum entre os choros tradicionais, já que nela ocorrem 

modulações entre as partes da música que vão do I grau (sol maior na parte “A”) 

para o grau bVI (mi bemol nas partes “B” e “C”). Devido à grande variação de 

centros tonais que ocorrem ao longo da música, é difícil perceber qual a 

tonalidade de cada parte da composição. Essa informação só fica de fato mais 

explícita no momento em que o compositor finaliza o desenvolvimento melódico e 

harmônico de cada parte ao fim das secções.   

No segundo compasso da música, verificamos que Gnatalli faz uso de notas de 

extensão na melodia. Melodicamente, a nota situada no primeiro tempo do 

compasso é a nota sol sobre o acorde de Dm7, o que significa que a melodia não 

repousa sobre nenhuma nota do arpejo e sim na quarta justa desse acorde. No 

segundo tempo do compasso a melodia passa pelas notas si bemol e lá bemol 

(respectivamente a #9 e a b9) sobre o acorde de G7. 

 

Figura 3.1 Uso de notas de extensão em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). Partitura 

completa em Anexos (transcrição de Jonatan Gomes Brasileiro). 
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Sobre as notas de extensão utilizadas por Gnatalli, afirma Almeida: 

O maestro Radamés Gnattali foi um dos compositores que mais obtiveram êxito 
na incorporação de tensões e alterações na harmonia do choro. Em seu choro 
“Manhosamente”, Radamés utiliza, já no segundo compasso, dois acordes 
dominantes com nona e decima terceira em progressão cromática. Alias, este 
choro tem suas progressões harmônicas baseadas na relação cromática entre os 
acordes, recurso pouco usual no choro tradicional. O encaminhamento cromático 
da harmonia gera uma instabilidade de centro tonal, ou seja, não define 
tonalidade, situação comprovada pelo fato de Radamés ter preferido a utilização 
exclusiva de muitos acidentes ocorrentes a definir uma armadura de clave 
(Almeida 1999, p.132). 

Harmonicamente, Gnatalli utiliza a cadência IIm - V7, no caso, Dm7 – G7(#9, b9), 

resolvendo no acorde de C. Nota-se a expansão das possibilidades melódicas e 

harmônicas utilizadas pelo compositor visto que as harmonias do choro tradicional 

se caracterizavam por serem tocadas quase sempre em tríades simples ou, no 

caso de ser um acorde dominante, tétrades. Nesta passagem, Radamés agrega 

em sua forma de compor elementos melódicos e harmônicos bastante associados 

ao jazz.  

Nos compassos quatro e cinco, Gnatalli repete o motivo rítmico das frases dos 

compassos dois e três, agora adaptando a melodia para o mesmo contexto 

harmônico, ou seja, a cadência IIm - V7, porém uma terça menor acima em 

relação ao trecho anterior, na música representada pelos acordes Fm7 e Bb7 

resolvendo em Eb. Tendo em conta que a parte “A” está em na tonalidade de sol 

maior, concluímos que a música começa no IV grau da tonalidade e logo faz uma 

modulação passageira para Eb, ou seja, o bVI grau em relação ao tom original. 

Ambos os trechos são construídos por meio da utilização da cadência IIm – V7. 

Trata-se de um recurso harmônico bastante associado ao universo jazzístico e 

que aqui foi utilizados por Gnatalli.  
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Figura 3.2 Uso de motivo rítmico em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

No sexto compasso, temos novamente a sequência IIm - V7, mas agora já no 

campo harmônico da tonalidade de sol maior, ou seja, Am7 – D7. Porém, no 

sétimo compasso, o acorde dominante não resolve no I que seria o acorde de G. 

Em substituição deste acorde, o compositor opta por dar continuidade aos ciclos 

de IIm - V7, agora utilizando o Bm7(b5) no lugar do acorde de G, seguido de E7, 

dominante secundário do IIm da tonalidade, no caso o acorde de Am7 situado no 

oitavo compasso.  

 

Figura 3.3 Uso de substituição harmônica em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

No nono compasso temos a conclusão da primeira exposição do tema para em 

seguida retomá-lo. A melodia repousa na nota lá sobre o acorde de G, ou seja, é 

a nona maior do acorde. Após a conclusão parcial da melodia, há uma frase 

melódica que consiste num acorde maior com sétima maior arpejado. Os arpejos 

são tocados em sextinas que, em seguida, descem por aproximação cromática 

desde Em7, passando por Ebm7 até encontrar o acorde de Dm7 no décimo 

compasso e retomar a melodia inicial. Esse movimento melódico em sextina é 

bastante característico do jazz bem como a descida cromática que ocorre entre os 

acordes deste trecho.  
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Figura 3.4 Uso de sextinas em e descida harmônica cromática “Zanzando em Copacabana” (R. 

Gnatalli). 

A seguir o tema é repetido sem mudanças ou variações, exceto no décimo sétimo 

compasso da parte “A”, onde se localiza o desfecho da melodia que é resolvida 

agora na tônica do acorde de G.  

 

Figura 3.5 Final da parte A de “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Na parte “B” da composição, Gnatalli faz uma modulação para a tonalidade de Eb, 

ou seja, o grau bVI. A entrada dessa parte é feita pelo dominante da tonalidade, o 

acorde de Bb7. Em seguida no décimo nono compasso, a harmonia segue para 

Eb e Gnatalli faz uso do baixo pedal na quinta deste acorde, ou seja, Eb/Bb, o que 

gera uma sensação de suspensão na harmonia ao longo deste trecho.  

 

 

Figura 3.6 Uso de baixo pedal em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 



49 

 

No compasso seguinte, há novamente o uso de notas de extensão menos usuais 

entre os choros tradicionais e, no tempo forte do vigésimo compasso, repousa a 

nota da melodia, no caso Dó bemol, enarmonicamente si natural, sobre o acorde 

de Bb7, resultando assim na nona bemol do acorde.  

 

Figura 3.7 Uso de notas de extensão em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

No compasso 24 e 25, o compositor faz uso do ritmo de sextinas nas notas da 

melodia e a harmonia novamente segue a cadência IIm – V7, representados pelos 

acordes de Am7 – D7, em direção ao acorde de G. Esse trecho é uma modulação 

passageira para o III grau maior em relação à tonalidade de Eb, sendo também 

considerada pouco frequente entre os choros tradicionais.  

 

Figura 3.8 Uso de sextinas em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

 

No compasso 53, podemos notar a aplicação de uma subsituição tritónica, no 

caso o acorde de E7 em vez de Bb7. Tal acorde dá um colorido diferente ao 

trecho harmônico e também auxilia na harmonização da nota dó sustenido que 

aparece na melodia, situada no tempo forte do segundo tempo do compasso.   
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Figura 3.9 Uso de substituição tritónica em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

O próximo trecho analisado demonstra mais uma vez a utilização de notas de 

extensão na melodia, no caso a nota dó bemol, situada na cabeça do segundo 

tempo do compasso 32, sobre o acorde de Bb7(b9).  

 

Figura 3.10 Uso de notas de extensão em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Passaremos agora à analise da parte “C” da música que, assim como a parte “B”, 

também está na tonalidade de Eb. Nos compassos iniciais dessa secção, Gnatalli 

faz uma repetição do motivo rítmico da melodia antecipando sempre a primeira 

nota de cada compasso. No compasso 53 há novamente a utilização da 

substituição tritónica do acorde de Bb7, no caso o acorde de E7 resolvendo em 

seguida no Eb6. Vale a pena referir que é também muito utilizado pelo compositor 

o elemento das tercinas de semicolcheia como ornamento de fraseado melódico, 

o que constitui um recurso jazzístico incorporado por Gnatalli. 
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Figura 3.11 Repetição do motivo rítmico da melodia em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

No trecho a seguir, a harmonia se encaminha para o IV grau da tonalidade, Ab, 

por meio de seu dominante, Eb7. Depois constatamos uma tonicização para o VI 

grau maior de Eb, representado pelo acorde de C que é alcançado pela cadência 

IIm – V7, respectivamente Dm7 – G7.   

 

Figura 3.12 Tonicização harmônica em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Nos compasso 59, 60, 61 e 62 há uma repetição do motivo rítmico da melodia 

entre os pares de compassos 59 e 60, e depois, 61 e 62. Constatamos ainda que 

o movimento melódico em ambos os trechos tem caminhos semelhantes. São 

arpejos seguidos da resolução da frase na nona do acorde. 

 

Figura 3.13 Repetição do motivo rítmico em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 
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O desenvolvimento da melodia segue em ritmo de sextinas nos compassos 63 e 

64 para depois, nos compassos 65 e 66, fazer uma tonicização para a tonalidade 

para G, que é o VI grau de Eb.  

 

Figura 3.14 Tonicização harmônica em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

No compasso 71, a nota do tempo forte no primeiro tempo é a nota ré natural, ou 

seja, a décima primeira aumentada (#11) do acorde de Ab. Essa extensão 

também era pouco comum nos choros tradicionais. 

 

Figura 3.15 Uso de notas de extensão em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Nos primeiros compassoas da reexposição do tema da parte C, Gnatalli faz 

algumas variações melódicas e harmônicas. No trecho a seguir é possível 

constatar que a melodia segue alguns motivos ritmicos; porém, há variações em 

relação à exposição inicial deste mesmo trecho. Aqui a harmonia não sofre 

nenhuma alteração. 
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Figura 3.16 Variações melódicas em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Um pouco adiante, Gnatalli insere o acorde de Bm7 após AbMaj7 criando um 

cromatismo harmônico descendente entre acordes Bm7, Bbm7. Esse trecho 

também é uma variação em relação aos acordes da primeira exposição da parte 

“C”. A melodia deste trecho também é variada; contudo, nota-se que o intérprete 

nunca se distancia completamente da melodia principal e retorna ao tema após 

alguns compassos. 

 

 

Figura 3.17 Uso de cromatismo harmônico em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 
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Na coda, Gnatalli faz uma sequência de acordes em direção ao desfecho da 

música. Os acordes Bbmaj7(#5)/Ab e Cmaj7(#5)/Bb, que também podem ser 

vistos como acordes sobrepostos, são acordes que geram uma forte tensão. No 

ambiente do choro tradicional, não é costume utilizar esse tipo de acorde, sendo 

mais usado no universo jazzístico. A resolução se dá no acorde de Gmaj7 

passando antes por C7. 

 

Figura 3.18 Uso de acordes sobrepostos em “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 

Apesar de utilizar uma grande variedade de recursos harmôncios e melódicos, do 

ponto de vista rítmico, Gnatalli mantém as bases características do choro, 

assegurando que a composição seja identificada como tal.  

Podemos identificar na música de Gnatalli diversas combinações de figuras 

rítmicas recorrentes no choro como demonstrado no trecho a seguir. 
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Figura 3.19 - Seção A de “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli) 

 

Outro recurso utilizado largamente no choro é a antecipação, que pode ser 

empregada tanto nas melodias como nos acordes. No trecho a seguir, Gnatalli 

utiliza antecipações melódicas e harmônicas como parte da composição em si. No 

entanto, essa ferramenta pode ser usada como recurso interpretativo. 
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Figura 3.20 - Parte C de “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli) 

O uso de quiálteras também é “recorrente no repertório do choro, tanto do ponto 

de vista da composição quanto da interpretação. Algumas vezes as quiálteras 

encontram-se escritas na partitura, mas na maioria das situações surgem em 

função da interpretação.” (Cortes, 2012, p. 113). Na parte B de “Zanzando em 

Copacabana” Gnatalli emprega em alguns trechos o recurso das quiálteras.   

 

Figura 3.21 - Parte C de “Zanzando em Copacabana” (R. Gnatalli). 
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Outro fator que pode ser identificado como próprio do choro é a presença de 

baixos melódicos ou “baixarias”, como já referido anteriormente. Na composição 

de Gnatalli podemos identificar a utilização desse recurso.                     

 

Figura 3.22 

 

Figura 3.23 

 

Figura 3.24 
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Figura 3.25 

Observamos também que o choro de Gnatalli é marcado pelo uso recorrente de 

ornamentações melódicas. Radamés utiliza algumas bordaduras ao longo da 

composição.  

 

Figura 3.26 

 

                 

 

Figura 3.27 
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Figura 3.28 

 

Figura 3.29 

 

Figura 3.30 
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4. Capítulo III - Elementos do jazz na improvisação do choro 

 

4.1 O improviso no choro e no jazz 

O improviso é um aspecto musical que está fortemente associado ao choro e ao 

jazz e há possíveis explicações para que essa prática tenha sido tão desenvolvida 

nesses domínios musicais. Uma delas é o fato de que, inicialmente, a grande 

maioria dos instrumentistas de ambos os gêneros tocavam de ouvido, o que 

sugeria aos intérpretes a constante recriação das músicas. Outro ponto que 

aproxima a prática da improvisação entre o choro e o jazz é que ambos são 

frequentemente tocados em grupo sendo a interação entre os músicos de 

fundamental importância para a performance do solista e em sua improvisação. 

Monson (1996) descreve esse processo ao narrar a importância dos instrumentos 

de acompanhamento na construção da improvisação no jazz: 

The interplay among drums, bass, and piano in the rhythm section has generally 
been taken for granted in historical descriptions and analyses of jazz improvisation 
despite its importance in establishing the feeling and character of a performance. 
Soloists in the front line rely upon rhythm section players to improvise appropriate 
rhythmic feels or grooves against which they can weave their improvised melodies. 
An imaginative rhythm section can inspire a soloist to project his or her most 
vibrant voice, while disinterested accompaniment can thwart even the strongest 
artist (Monson, 1996, p.1). 

Adotaremos como parâmetro neste trabalho o tipo de improvisação feito no assim 

chamado “conventional jazz”, que, segundo Bailey é definido da seguinte forma: 

The easiest way to distinguish between conventional jazz and its offshoots is to 
describe the improvisation in conventional jazz as being based on tunes in time. 
The simple mechanics are that the improvisation is derived from the melody, scale 
and arpeggios associated with a harmonic sequence of a set length played in 
regular time. This vehicle is invariably on [???] of the usual popular song forms or 
the blues (of the strict 12 bar kind). As the essentials of improvisation have very 
little to do with mechanics this type of description, as usual, gives absolutely no 
idea of how infinitely sophisticated this process can be (Bailey, 1993. p. 48). 

Iremos apontar algumas características da prática improvisatória no choro e no 

jazz com vista a identificar diferenças e possíveis pontos em que se pode 

reconhecer a influência de elementos do jazz na maneira como o improviso é 

pensado e desempenhado no choro. 
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Livinston e Garcia (2005, p.4) afirmam que no choro não é esperado dos solistas 

que toquem a melodia original exatamente como foi escrita. Pelo contrário, é 

desejado que se faça algum tipo de variação melódica ou rítmica, mas sem se 

distanciar totalmente da melodia original. Os autores destacam que 

diferentemente do jazz, onde a improvisação é um espaço para solos 

improvisados e por vezes distanciados da melodia original, no choro as melodias 

principais quase sempre são reconhecíveis. É importante referir que muitas vezes 

a improvisação no jazz – particularmente em estilos mais recuados – também 

acontece como variação da melodia original e não como criação longa distante da 

melodia. 

No jazz, geralmente a prática da improvisação é feita em “chorus”, ou seja, o 

instrumentista toca sobre toda a estrutura harmônica do tema em questão. Essa 

linha de raciocínio é corroborada e complementada por Bastos e Piedade (2006): 

O improviso no choro deve ser entendido como uma variação da melodia do tema 
principal. No jazz, o improviso é muito mais a criação de novas melodias em cima 
de uma harmonia fixa (cf. Oliveira, 2000). De fato, no choro o solista improvisador 
toca a melodia com liberdade para interpretá-la, floreá-la, variá-la, mantendo seus 
traços temáticos sempre claros. Pode-se dizer que o solista, assim como o 
acompanhamento de base, especialmente as linhas de baixo, estão improvisando 
(variando) durante a música inteira. Atualmente, temos notado choros com 
improvisos em seções do tipo chorus, ou seja, o foco no improviso de um músico 
solista sobre a base harmônico-polifônica do tema. Este tipo de improviso com 
chorus é provavelmente uma influência do jazz no choro. Um exemplo de grande 
improvisador de choro é Pixinguinha, que ainda adolescente era conhecido como 
grande improvisador (Bastos e Piedade, 2006). 

Ainda que muitos músicos de choro sejam conhecidos por sua habilidade de 

improvisar e, atualmente, o espaço para improvisos seja cada vez mais generoso 

nas performances e gravações, até o final do século XX ele era visto mais como 

uma variação da melodia a partir de floreios e ornamentações do que como uma 

criação de uma melodia independente. Somente no século XXI é que se nota 

mais abertura nas práticas de improvisação no choro:  

No princípio do século XXI a realidade mudou, pois, vários grupos trabalham com 
uma ideia de improvisação diferente, considerando esse procedimento sob novas 
luzes, e apresentando novos caminhos. Um espaço dedicado a ela é muito 
comum, e podemos ouvir tanto improvisações tipo chorus, semelhante ao jazz, ou 
mesmo em partes livres apresentadas em alguma seção reservada. No choro, 
mesmo que os músicos queiram se apropriar desse formato como modelo, é 
necessário alguns ajustes. Sabemos que a forma do choro é muito extensa, a 
maioria deles é formado por três partes, o que torna uma improvisação feita sobre 
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um chorus inteiro muito extensa. O que vemos nos grupos que adotam esse 
modelo é que eles escolhem alguma das partes para desenvolver o improviso 
(Valente, 2014, p.13). 

Eliana Salek menciona também como o caráter improvisatório está 

intrinsicamente conectado com o conceito do que é peça musical no choro: 

No choro, o conceito do que é peça musical inclui a improvisação como parte da 
própria peça. Um exemplo desse conceito está em Urubu na interpretação de 
Pixinguinha, de autoria controversa. Nesta peça, Pixinguinha, com suas 
improvisações, deu origem a uma outra peça que tornou-se “um clássico” do 
repertório do choro. O sucesso da nova versão foi tão grande que, mesmo 
achando que improvisação não se escreve, Pixinguinha resolveu passa-la para a 
partitura, chamando-a de Urubu Malandro. No parecer do flautista Altamiro 
Carrilho, esta nova peça adquiriu um caráter tal de “verdade imutável”, que ele 
orgulhava-se de, em suas gravações de Urubu, não haver mudado nenhuma nota 
do que Pixinguinha havia escrito (Salek, 1999, p.70).  

Seguindo a linha descrita por Salek, é possível identificar outros choros que foram 

concebidos a partir de improvisos como “Saracoteando” (Jacob do Bandolim), por 

exemplo. É também importante ressaltar que alguns improvisos ficaram tão 

emblemáticos que são quase incorporados à música original e os intérpretes, ao 

tocar esses choros, reproduzem esses solos em rodas de choro e até mesmo em 

concertos, tal como constam nas gravações. O solo de violão de 7 cordas feito 

por Rapahel Rabello na música “Chorinho na Praia”, que será analisado adiante 

neste capítulo, é um exemplo de improviso que é constantemente repetido 

quando da execução dessa música. Outro improviso que ficou famoso entre os 

choros foi feito pelo violonista Fernando Ribeiro no choro “Remeleixo” (Jacob do 

Bandolim). É comum também que se comece repetindo um determinado 

improviso e, no seu decorrer, se faça alguma alteração justamente para que o 

intérprete também possa deixar a sua marca no solo. A prática de repetir o 

fraseado de outros instrumentistas e aos poucos modifica-lo é muito comum no 

choro:  

A geração de novidade na improvisação se produz, por meio da alteração dos 
objetos característicos e processos já existentes. As novas ações são assim 
construídas primariamente como distorção de aspectos de ações existentes. 
Assim vemos que a improvisação, mais que um processo de geração de material 
novo em um sentido estrito ou radical, é na realidade um processo baseado na 
variação de aspectos já prefigurados na mente do músico (Vilches, 2002, p.187 
apud Cortes, 2012, p.159).  
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No livro The Art of Improvisation (Taylor, 2000, p.4), o autor oferece algumas 

definições da improvisação praticada no jazz. São elas: 

a. Improvisação no jazz é criar música à medida que se vai tocando; 

b. Improvisação no jazz é escolher notas que combinem com os acordes; 

c. Improvisação no jazz é comunicação musical. 

Segundo Aebersold (2000, p.5) “improvisar, tocar jazz, é o jeito mais natural de 

fazer música”. Nota-se que tanto em Aebersold (2000) quanto em Taylor (2000), 

as definições sobre improvisação no jazz são um tanto vagas, mas estabelecem 

uma ligação com noções de “liberdade” e “criação espontânea”.  

Na tese de Pellegrini (2005), o autor identifica a utilização do cromatismo, recurso 

utilizado largamente no jazz, no qual o instrumentista faz uso de notas de 

passagem para aproximar notas da escala, do acorde, ou “notas-alvo”. Pellegrini 

refere-se particularmente ao fraseado do violonista Horondino Silva, o Dino 7 

cordas, e faz um esquema de como a aplicação deste recurso é feita pelo músico.  

Em Fabris (2005), o autor identifica e analisa elementos do jazz no choro Catita 

no que se refere a: 

a. Forma  

b. Seções destinadas a solos improvisatórios 

c. Harmonia 

d. Utilização de riffs e blue notes 

e. Rítmica (swinging eighth notes ou simplesmente swing) 

f. Articulações.  
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4.2 Sobre Raphael Rabello e o álbum Inéditos de Jacob do Bandolim 

Buscaremos agora identificar e analisar os elementos técnicos característicos do 

jazz aplicados ao improviso de Raphael Rabello em “Chorinho na Praia”, de Jacob 

do Bandolim, (Inéditos de Jacob do Bandolim, 1980). O álbum Inéditos de Jacob 

do Bandolim traz músicas que foram pesquisadas nos acervos do próprio Jacob 

após sua morte e essas gravações trouxeram ao público choros que não tinham 

registros fonográficos e que, de outra maneira, ficariam na obscuridade. Para  

realizar a gravação formou-se o regional Noites Cariocas, integrado por músicos 

experientes do choro. São eles os violonistas de seis cordas Damásio e Julinho, o 

pandeirista Dario, o bandolinista Déo Rian e o violonista de sete cordas Raphael 

Rabello, que na época era ainda um instrumentista-revelação com apenas 17 

anos de idade. Apesar de jovem, é possível observar em todo o disco o estilo já 

maduro de Rabello que mescla momentos de virtuosismo e de simplicidade em 

seu acompanhamento.  

Raphael é a continuação de uma linhagem de violonistas responsáveis por forjar 

a linguagem do violão brasileiro, sobretudo no samba e no choro, entre eles Dino 

Sete Cordas e Meira, ambos professores de Rabello. Mesmo percebendo tais 

influências em seu estilo de tocar, na gravação de “Chorinho na Praia” Raphael já 

dá sinais da sua própria identidade como músico sendo possível notar seu estilo 

inconfundível de tocar.  

Rabello utilizava inúmeras técnicas de diferentes gêneros e estilos musicais. Afora 
o conhecimento aprofundado do choro e do conjunto de técnicas aplicadas a esse 
gênero, Rabello conhecia técnicas flamencas e o repertório erudito, o que 
culminou em seu estilo extremamente peculiar. A maneira de execução da 
“baixaria” também é uma característica relevante na constituição técnica de 
Rabello. A precisão e a potência do toque do polegar direito guarnecem uma 
sonoridade típica de sua interpretação violonística. Tal característica, de ordem 
técnica é aplicada tanto nos acompanhamentos quanto em sua obra solista 
(Borges, 2008, p.104).  

Na gravação de “Chorinho na Praia” escutamos o lado acompanhador de Rabello, 

mas o violonista não se limitava a essa função. Raphael foi o responsável por 

consolidar o violão de sete cordas como instrumento solista, adaptando um 

repertório variado que contemplava obras eruditas e choros para o instrumento. 

Ele ampliou de maneira significativa os recursos técnicos do violão de sete cordas 
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e aliava as técnicas de solista no acompanhamento e, da mesma maneira, se 

valia de seus conhecimentos de músico acompanhador em seus arranjos para 

violão solo. Deve-se mencionar que o choro teve fundamental importância para 

estabelecer o violão como instrumento solista no Brasil pois foi o gênero que os 

compositores de violão mais utilizaram na construção do repertório para o 

instrumento: 

O “Choro”, primeiro ritmo tipicamente brasileiro é o alicerce do violão nas 
primeiras décadas do século passado. Inicialmente o papel do violão limitava- se 
apenas como integrante dos conjuntos de chorões. Apesar desse papel 
secundário, o choro influenciaria os maiores expoentes do violão brasileiro. Esses 
violonistas utilizaram os elementos do gênero para compor um repertório 
relevante para o instrumento, sendo “João Pernambuco” o pioneiro. A partir de 
então, o violão começa a elevar a sua importância, deixando de ser um 
instrumento meramente de acompanhamento para se tornar também um 
instrumento solista (Silva, 2010 p.11). 

Vale a pena ressaltar que Rabello teve um convívio intenso com Radamés e ele 

próprio se dizia muito influenciado por Gnatalli. Na Camerata Carioca, grupo que 

Rabello integrava e que era liderado por Radamés, o violonista pode desenvolver 

parâmetros de sonoridade e dinâmica exigidos pelo tratamento mais rebuscado 

com que Gnatalli concebia os arranjos escritos para o grupo. Em uma entrevista, 

Raphael afirmou “Radamés abriu as coisas para mim. Radamés que tirou as 

fronteiras, derrubou os mitos” (Entrevista concedida ao programa Ensaio, TV 

Cultura, 1993). Sendo Radamés um músico que ampliou as possibilidades 

harmônicas e melódicas do choro, é de se supor que possamos encontrar em 

Rabello também tais características inovadoras. Apesar de Rabello ter sido mais 

conhecido como intérprete do que como compositor, em seu estilo como 

violonista se refletiam fortemente as influências assimiladas durante sua 

convivência ao lado de Gnatalli. Em seu solo em “Chorinho na Praia” está uma 

síntese do seu estilo vigoroso e inovador e, ainda assim, que cumpria de maneira 

brilhante a função de instrumentista acompanhador.  
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4.3 Análise do improviso de Raphael Rabello em “Chorinho na Praia” 

Adotaremos como base para nossa análise os conceitos teóricos abordados por 

Aebersold (2000) e Taylor (2000). São eles: 

a. Forma 

b. Seções destinadas a solos (chorus) 

c. Escala – Bebop e modalismo. 

d. Cromatismo. 

e. Desenvolvimento do solo (motivo e fraseado) 

f. Ritmos jazzísticos: tercinas, offbeat, o uso de semicolcheias, variedade de 

combinações rítmicas. 

É importante ressaltar que os métodos de análise aplicados à música popular 

frequentemente não dão conta de abarcar os aspectos a serem analisados: 

(…) pelas características peculiares da música popular podemos dizer que houve 
algumas dificuldades no estabelecimento de um método de análise eficiente. 
Achamos pertinente a combinação de algumas técnicas, principalmente a 
descritiva, somada à audição das respectivas gravações para ampliar nosso 
entendimento. Cook (1987, p. XX) nos adverte quanto ao objetivo essencial da 
análise: “Nossa intenção é que a análise sirva para iluminar a música e não para 
provar a realidade dos métodos. Que ela não se torne uma disciplina 
independente da importância prática da performance musical, da composição ou 
da educação. O importante não é inventar novas técnicas, mas utilizar realmente 
as que já possuímos; e para torná-las úteis, devemos combiná-las” (Valente, 
2014, p.147). 

 

Forma 

Iniciaremos a análise identificando e descrevendo questões relativas à forma na 

qual o improviso acontece. Como referido anteriormente, no choro, a forma mais 

usual encontrada entre as composições é a forma rondó, ou seja, AABBACCA, 

considerando que a composição apresente 3 partes, como é o caso da música em 

questão. Rabello desenvolve seu solo na reexposição da parte A da música, logo 

após o último B. É muito comum que haja variações nesse momento da música 
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para que a melodia não seja repetida tal qual já foi apresentada anteriormente, 

uma vez que as variações representam parte fundamental do estilo do choro. 

Como foi referido anteriormente, é desejado que no choro se faça algum tipo de 

variação melódica ou rítmica, mas sem se distanciar totalmente da melodia 

original (Livingston e Garcia 2005, p. 4). 

Cromatismo 

Já na frase inicial, localizada no primeiro compasso do solo, é possível identificar 

o uso de cromatismo, entre as notas da escala do acorde em questão (Fá maior). 

A nota de passagem utilizada por Rabello neste trecho é 2ª aumentada (sol#) 

para alcançar a tônica do próximo acorde de A7. Ainda nesse compasso, no 

acorde de A7 há a utilização de cromatismo (nota dó) entre as notas si e dó 

sustenido.   

 

Figura 4.1 exemplo de cromatismo – compasso 1 

No quarto compasso, a nota sol bemol desempenha também uma função 

cromática, aproximando a sétima do acorde de A7 (nota sol) e a terça do próximo 

acorde de Dm (nota fá).   

 

Figura 4.2 exemplo de cromatismo – compassos 4 e 5 

Ritmo 

Do ponto de vista rítmico, o improviso de Rabello apresenta uma grande 

variedade de possibilidades tais como antecipações (off beat), repetições de 
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células rítmicas, tercinas, utilização de semicolcheias e diversas combinações de 

padrões rítmicos (motivos).  

 

Figura 4.3 - exemplo de antecipação  

 

Figura 4.4 - exemplo de repetição de padrões rítmicos 

Uma característica bastante cultivada entre os músicos de choro é o virtuosismo 

durante os improvisos. A execução de frases rápidas e recursos que se destacam 

pela dificuldade técnica são muito comuns e se tornaram parte da estética do 

choro. É preciso lembrar que cabe ao instrumentista ter a medida do que é 

adequado tocar ou não para que sua improvisação não se sobreponha à melodia 

da música. Ou seja, o improviso em si pode parecer mero exibicionismo se não 

for tocado segundo os princípios de bom gosto validados pelas práticas da 

comunidade do choro. Jacob do Bandolim, em depoimento ao MIS (Apud Weffort, 

2002), fala um pouco sobre como entende a função do improviso no choro e em 

específico em sua interpretação da música “Ingênuo” de Pixinguinha. Diz Jacob: 

“eu improviso quando interpreto, mas improviso não com o desejo de improvisar, 

mas sim de aumentar a gama, aumentar a faixa de sentimento daquilo que ele 

compôs (...) Não é o desejo de improvisar ou ser original”. Nesse contexto de 

embelezar as linhas melódicas já existente abordado por Jacob, afirmam 

Antonello e Flach: 

Sadie (2001) provides a general definition of improvisation, highlighting it as the art 

of creation, an instant composition, formulation or adjustment of details on one 

existing work. Ornamentation is also a form of improvisation. In this case, "the 
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musician or singer adorns a particular melodic line, usually with freedom to 

increase expressiveness and express creativity and brilliance" (Sadie, 2001, p. 450 

apud Flach e Antonello, 2011). 

 

Melodia 

No choro, as melodias são frequentemente tocadas tal como foram escritas, 

sofrendo algum tipo de ornamentação nas repetições das secções. A função 

improvisatória em muitos casos fica a cargo do instrumento que desempenha o 

contraponto. Pixinguinha e Benedito Lacerda na gravação da música 

“Cochichando” (Pixinguinha) exemplificam essa situação onde a flauta se atém à 

melodia com pequenas variações nas repetições e o saxofone fica responsável 

pelas linhas de contraponto improvisadas. 

Ao escutar a gravação de Pixinguinha e Benedito Lacerda, podemos observar a 
improvisação dentro do choro, pois, na partitura usada para este artigo, está 
transcrita só a primeira vez de cada parte, e não as suas repetições, onde ocorre 
a improvisação em cima do tema, assim como nas danças barrocas. Desta 
maneira, podemos ver claramente como se dá a liberdade interpretativa dentro do 
choro. A flauta não muda muito a melodia, apenas acrescenta variações e 
ornamentações, sem contar a riqueza tímbrica e de articulação que o flautista 
executa. O saxofone tem mudanças significativas, mas como vimos na análise 
anterior, a estrutura contrapontística preconcebida sempre está presente, e é 
possível acompanhar o raciocínio da improvisação do Pixinguinha lendo esta 
parte transcrita da apresentação do contraponto, pois os pontos estruturais estão 
sempre claros em sua execução (Marques, 2016, p.9). 

 O improviso de Rabello também em Chorinho na Praia demonstra um nível alto 

de virtuosismo tanto em suas articulações como na velocidade e precisão de 

algumas quiálteras que ele toca. Fica patente nesse solo, feito pelo instrumento 

que está na função de desempenhar os contrapontos, o apuro técnico do 

violonista, que era de facto uma de suas maiores marcas identitárias. Além disso, 

é possível notar a coerência e a propriedade com que Rabello executa tais frases 

virtuosísticas. Na transcrição do trecho a seguir, temos um exemplo desse tipo de 

fraseado: 
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Figura 4.5 - exemplo de quiálteras de três notas  

Também é possível observar neste improviso que Rabello faz um arpejo no qual 

faz uso da 6ª maior num acorde menor (Dm6), resultando no uso do modo dórico. 

Esse trecho é encontrado no compasso 5 e a utilização desse recurso traz uma 

sonoridade distinta em relação ao que vinha sendo explorado pelo instrumentista.  

 

Figura 4.6 - Arpejo de ré menor com 6ª maior 

Identificamos também no improviso de Rabello um tipo de improviso que destaca 

bastante a harmonia e explora as características de cada acorde. Essa maneira 

de improviso é chamada de vertical por Russel (2001). Na tese de Valente (2011), 

a autora descreve o conceito de improvisação vertical e horizontal segundo os 

conceitos de Russel: 

Segundo Russell, uma música pode ser comparada metaforicamente a uma 
viagem através de um rio, e no caso da improvisação o músico tem a 
possibilidade de fazer esta viagem de várias maneiras. Os dois principais modos 
desta “navegação” são denominados como o modo ou abordagem vertical e o 
outro que é chamado de horizontal. O músico que navega por este rio pelo modo 
que chamamos vertical faz paradas em cada acorde, ou seja, cons- trói uma 
improvisação através da escala relativa a cada acorde. Uma improvisação neste 
nível, ou seja, vertical requer que o músico projete a identidade harmônica de 
cada acorde com a melodia, definindo os tipos de acorde na medida em que eles 
aparecem dentro da música. Para esta definição nota-se inicialmente uma 
construção baseada principalmente em terças e fundamentais dos acordes, e 
posteriormente, através da experimentação, outras notas além das estruturais do 
acorde também podem ser incorporadas, o que leva aos acordes extendidos ou 
alterados. Criar uma melodia que se encaixe em cada acorde dentro da respectiva 
progressão é o principal objetivo deste nível “vertical”. O improvisador vertical 
sugere o tipo de acorde através da melodia do seu improviso. Na gravitação 
vertical a melodia é indicada pelo acorde, ela é concentrada em cada acorde da 
progressão (Valente, 2011, p.164). 
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No trecho a seguir temos um exemplo da abordagem vertical utilizada por 

Rabello: 

 

Figura 4.7 Exemplo de abordagem vertical 

Após a análise do solo de Rabello na música “Chorinho na Praia”, encontramos 

uma grande similaridade nos elementos musicais usados pelo violonista com 

aqueles considerados próprios do universo jazzístico. Contudo, é importante 

perceber que apesar da utilização de diversos recursos musicais comuns ao jazz, 

o solo de Rabello soa autêntico e pertinente à linguagem do choro, pois existe em 

sua maneira de improvisar uma intenção e uma articulação específica que o 

mantêm conectado à linguagem do choro no que se refere aos aspectos 

melódicos e sobretudo rítmicos. Como nos lembra Cortes (2012) “Gêneros 

musicais são constituídos não apenas pelos seus elementos musicais, mas 

também pela maneira específica que estes elementos são executados”. Porém 

algumas sutilezas interpretativas só podem ser compreendidas em sua totalidade 

por meio da escuta, tornando a partitura insuficiente para a percepção completa 

de uma determinada linguagem. 

Determinadas nuances de articulação são tão sutis que por vezes torna-se 
complicado descrevê-las ou representá-las sem fazer uso de alguma referência 
auditiva. É possível fazer uma analogia entre o aprendizado da articulação 
específica de um gênero musical com o aprendizado de um novo idioma, em que 
pequenos detalhes, por vezes quase imperceptíveis, fazem uma diferença 
significativa no resultado final. O exagero na interpretação de determinadas 
peculiaridades gera um resultado final artificial e mecânico. Presume-se que 
somente a audição cuidadosa e a prática contínua podem dar conta de tais 
minúcias (Cortes, 2012, p.122). 

Assim, ainda que exista a utilização de elementos musicais jazzísticos no 

improviso de Rabello, é possível perceber que a resultante musical apresentada 

neste solo, por meio das inflexões interpretativas do violonista, é absolutamente 

própria à linguagem do choro.  
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Segue-se uma transcrição completa do improviso de Rabello em “Chorinho na 

Praia” (Jacob do Bandolim): 

 

Figura 4.8 Transcrição completa do solo de Rabello em “chorinho na Praia”. Transcrição do Autor 
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5. Capítulo IV - Elementos do jazz na formação instrumental de grupos de 
choro 

Neste capítulo, a proposta é buscar identificar quais mudanças derivaram das 

novas instrumentações do regional a partir do estudo de grupos de choro que 

saíram dos padrões estabelecidos em relação ao choro tradicional. Como visto 

anteriormente, a primeira formação musical típica do choro era o «terno», também 

chamado de “pau e corda”, que era composto por cavaquinho, violão e flauta 

(Filho, 2009). Esse tipo de grupo foi a base da formação instrumental do choro 

durante muitos anos. Com a incorporação de instrumentos como, por exemplo, o 

saxofone, o banjo e o trompete no grupo de Pixinguinha na década de 1930, deu-

se início a uma etapa de transformação nos padrões de instrumentação dos 

grupos de choro e que se estende até os dias de hoje. Atualmente, o choro vive 

um momento de abertura e expansão ainda maior das possibilidades 

instrumentais em comparação ao chamado terno e hoje não é raro ver gaitas, 

guitarras elétricas e uma grande variedade de instrumentos, antes não 

associados ao choro, interpretando obras desse gênero. Esses grupos são os 

representantes do chamado “choro progressivo” (progressive choro), que pode 

ser assim definido: 

Progressive choro is a wide category that includes jazz and rock influences in 
harmony, melody, improvisation, and instrumentation. It often makes use of 
electric instrumentation (such as electric bass and/or electric bandolim), extended 
improvisatory solos based on jazz-type harmonic progressions, and arrangements 
that feature alternate sections of ensemble rather than everyone participating 
equally throughout the pieces, as in the traditional choro. Member of the 
ensembles often perform standing up and virtuosity is emphasized (Livingston e 
Garcia, 2005, p.156). 

Tal processo será melhor compreendido por meio de um resgate do momento 

histórico vivido pelo choro nas últimas décadas. 
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5.1 O Ressurgimento do choro nos anos 1980 

Na década de 80, após cerca de 30 anos “adormecido” devido a uma série de 

acontecimentos históricos como o surgimento do rock’n roll, o movimento hippie, o 

interesse da juventude pela música mais dançante e por uma “suposta 

americanização geral do gosto do público” (Piedade e Réa, 2006, p.5), o choro 

ressurge à cena musical com os ares renovados de uma geração de 

instrumentistas excepcionalmente talentosos, jovens e abertos às mais variadas 

influências. Esses músicos, entre os quais podemos citar Raphael Rabello, Paulo 

Moura, Maurício Carrilho, Henrique Cazes, Armandinho Macedo e Joel 

Nascimento, foram decisivos no processo de abertura do choro em muitas frentes. 

De igual modo, o grupo Novos Baianos (Cazes, 1998) desempenhou um 

importante papel, fazendo uma aproximação da guitarra elétrica com distorções a 

um repertório repleto de sambas e choros.  

Com o desenvolvimento crescente dos meios de comunicação que traziam como 

consequência maior acesso e troca de informações, os músicos dessa geração 

tinham uma formação mais ampla e menos estritamente voltada exclusivamente 

ao choro. O violonista Raphael Rabello, por exemplo, apesar de sua ligação com 

o choro, fez gravações de peças para violão clássico e teve intensa convivência 

com a música flamenca, muito em parte por seu contato com o violonista 

espanhol Paco de Lucia (Piedade e Réa, 2006, p.7). A importância do contato de 

Rabello com diversas vertentes musicais é descrita por Borges: “Verifica-se, 

portanto, que a união de estilos em Rabello foi determinante para que o violonista 

se tornasse uma das principais referências do instrumento na atualidade e 

consolidasse o violão de sete cordas solista no Brasil” (Borges, 2008, p.7). 

Dentre as transformações assimiladas pelo choro decorrentes do alargamento de 

suas fronteiras durante esse período, nota-se uma abertura cada vez mais intensa 

e sistemática do repertório clássico do choro para a inclusão de diferentes 

gêneros musicais bem como a utilização de recursos associados a eles, 

sobretudo o jazz. Entre estes recursos contam-se a substituição de acordes, o 

uso frequente de extensões, o maior espaço para improvisação, e ainda a 

inserção recorrente de instrumentos como o baixo, a guitarra e a bateria no lugar 
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do regional, composto tradicionalmente por flauta, cavaquinho e violão (Souza, 

2010). Clímaco (2012) também aponta outras transformações e define como 

“choro pós-moderno” a nova maneira de tocá-lo:  

...o emprego de muito cromatismo; modulações passageiras acirradas, exploração 
de efeitos conseguidos com a nota pedal, com muita exploração da dissonâcia, 
indicando influência da harmonia do jazz; estilo improvisatório muito virtuosístico 
promovendo afastamento da melodia principal; melodias novas surgidas sobre 
uma mesma estrutura harmônica, indicando também diálogo com a improvisação 
característica do jazz; compassos trazendo apenas a harmonia como ponto de 
partida para a improvisação ou destinados à improvisação rítmica de um 
instrumento de percussão; atitude “roqueira” do intérprete no palco (Clímaco, 
2012, p.8). 

Hoje é muito comum ver jovens tocando choro numa postura que se distancia dos 

regionais de antigamente. Muitos grupos da atualidade tocam de pé, se 

movimentam pelo palco e apresentam performances bastante enérgicas. Essa 

incorporação de gestuais exteriores ao universo tradicional do choro, via de regra 

mais conservador, também é uma demonstração que os músicos de hoje estão 

mais abertos à outras tendências musicais e que não se restringem somente ao 

choro. Esse fato não deixa de chamar atenção porque representa também um tipo 

de quebra dos padrões e paradigmas já que os músicos de choro tinham um tipo 

de culto ao seu meio que era quase obsessivo. Raphael Rabello, por exemplo, 

chegou a dizer que sua admiração pelo violonista Dino sete cordas era tanta que 

imitava até mesmo o anel de ouro que Dino usava (Borges, 2008, p.5). 

5.2 As transformações na instrumentação dos novos grupos 

No novo panorama iniciado na década de 80, identificamos diversos grupos de 

choro que apresentam formações instrumentais que dialogam com os mais 

variados domínios musicais como é o caso do “Nó em pingo D’água”, que 

utilizava guitarra, baixo elétrico e bateria para tocar um repertório de choros com 

uma nova roupagem. Souza (2010) também relata a importância do grupo “A Cor 

do Som” nesse processo: 

Tal mudança, que consiste na quebra de tradição e estrutura do gênero, tem seu 
marco no I Festival Nacional do Choro (1977) – Brasileirinho, em que uma das 
músicas premiadas tinha ressonância direta do Rock. O Choro “Espírito Infantil” 
de Maurício M. de Carvalho, o Mú do grupo de rock “A Cor do Som”, foi tocado 
com formação de uma banda de rock: baixo elétrico, guitarra elétrica, bandolim 
elétrico e acústico, piano, órgão, clavinete e bateria (Souza, 2010, p.4). 
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Já o trio Cai Dentro, formado por violão de sete cordas, violão de seis cordas e 

cavaquinho, apresentam arranjos que notadamente trazem influências e 

fraseados musicais oriundos do jazz com muito espaço destinado à improvisação, 

substituições harmônicas e novas propostas contrapontísticas para um repertório 

clássico. Nessa mesma linha, podemos citar o grupo carioca Tira a Poeira, que 

segundo Piedade e Réa (2006) “realiza a provocação de seu nome executando 

choros clássicos com a sonoridade clássica, porém como inovações musicais no 

âmbito das improvisações e na inserção de seções novas.” Outro grupo que 

reafirmou as transformações da formação instrumental do choro nesse período é 

o Quatro a Zero, formado por baixo elétrico, guitarra, bateria e piano: 

Outra característica da música do Quatro a Zero são os arranjos coletivos, nos 
quais a improvisação se faz fortemente presente. Segundo o tecladista Daniel 
Muller, a intenção do grupo, desde o início, sempre foi fazer um trabalho voltado 
ao choro, porém, utilizando uma instrumentação diferente da dos regionais. Essa 
formação foi denominada de “choro elétrico” (piano, guitarra, baixo elétrico e 
bateria), nome dado ao primeiro CD. Decidiram conhecer o gênero em suas 
estruturas tradicionais, compreender a divisão de funções dos instrumentos, o 
espaço de cada instrumentista dentro daquela formação, para depois adaptar o 
resultado dessas observações ao quarteto (Valente, 2014, p.139). 

Em entrevista concedia a Valente (2014), o saxofonista Mário Séve explica que a 

sonoridade do choro é definida não só pelo tipo de instrumentação característico 

dos regionais e sim por elementos musicais que estão na base da maneira como 

o choro é tocado: 

A gente sempre pensa no choro com uma sonoridade característica do regional, 
dada pela flauta, pelo cavaquinho, pelo pandeiro e pelo violão, mas, ele é mais do 
que isto, do mesmo modo que no rock você tem que ter uma guitarra over drive, 
como no tango o bandoneon, existe uma expectativa em relação a isso. Mas você 
pode ter um tango ou um choro com guitarra. Você não precisa ter todos os 
elementos, mas tem que preservar alguns. O choro tem uma coisa muito 
característica na parte harmônica que destaca a inversão de baixos, você usa 
sempre terça resolvendo na tônica, sétima (...). Nas gravações do Pixinguinha e 
Benedito Lacerda você pode ouvir a melodia e o contraponto, mas tem outro 
contraponto que está na harmonia do violão ou do baixo - é mais uma voz que se 
movimenta, sempre caminhando pelos acordes, pelas inversões do baixo. Isso é 
muito característico do gênero (Valente, 2014, p. 310). 

Percebemos assim, que o contato do choro com outros domínios musicais, 

sobretudo com o jazz, tem causado transformações em diversos âmbitos. Tais 

mudanças são percebidas no que se refere a aspectos musicais como a utilização 

de progressões harmônicas jazzísticas, diferentes tipos de articulação melódica e 
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maior espaço para improvisação, mas também questões relativas à postura dos 

artistas no palco e nas variadas possibilidades de instrumentação que vêm sendo 

utilizadas recentemente. 

Essa modernização do choro tornou-se o objetivo de alguns músicos, como 

declarou o bandolinista e compositor Rodrigo Lessa, integrante do grupo Nó em 

Pingo D’água. Em entrevista a Livingston-Isenhour (2005), Lessa diz que busca 

“tornar o choro relevante para sua geração”. Ao que tudo indica, o choro está de 

fato traçando um caminho no sentido de assegurar um futuro de vitalidade e 

constante reinvenção com cada vez mais adeptos e ouvintes pelo Brasil e pelo 

mundo.  

5.3 Jazzistas a tocarem choro 

Desde seu surgimento, sempre foi bastante raro ter músicos não brasileiros 

tocando o choro. Como demonstrado anteriormente, o ressurgimento do choro na 

década de 80 alavancou mudanças que estão transformando essa realidade e 

atualmente nota-se cada vez mais estrangeiros a aproximarem-se do seu 

universo. No início dos anos 2000, com a facilidade criada pela era digital, que 

possibilita gravações a um baixo custo, o acesso a computadores e à internet, o 

choro segue se espalhando pelo mundo num ritmo crescente. Músicos e 

comunidades de choro em todo mundo começam a despontar e o interesse por 

essa música além das fronteiras do Brasil torna-se uma realidade haja visto o 

número crescente de festivais, clubes do choro, publicações e escolas 

especializadas nesse domínio musical espalhados por países como Bélgica, Itália, 

Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França, entre outros.  
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Figura 5.1 - Cartaz do Festival Chora Bruxelas (Bélgica). Retirado do website 

https://www.chorabruxelas.be/festival-2017/ 

 

 

Figura 5.2 - Cartaz do Choro Camp New England (EUA). Retirado do website 

http://chorocamp.com 
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Figura 5.3 - Cartaz do Choro Festival em Roterdão (Holanda). Retirado do website 

https://choroschool.com 

 

 

Figura 5.4 - Cartaz do Festival de Choro de Paris (França). Retirado do website 

https://www.festivaldechorodeparis.org 
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Um álbum que pode ser considerado um marco nesse processo de expansão do 

choro é O Mundo de Pixinguinha (2015), do bandolinista Hamilton de Holanda. A 

proposta do álbum é apresentar interpretações da obra de Pixinguinha por 

músicos de diversos países, cada um dando sua abordagem à obra do 

compositor. Participam do álbum Wynton Marsalis (Estados Unidos), Richard 

Galliano (França), Stefano Bollani (Itália), Chucho Valdés e Omar Sosa (Cuba) e 

Mário Laginha (Portugal). 

No panorama contemporâneo, marcado por um mundo cada vez mais conectado, 

pelo crescente acesso a informações e pela já citada abertura estilística 

decorrente da busca dos chorões por novos caminhos para o choro, percebemos 

o surgimento de grupos de choro formados por instrumentistas não brasileiros. 

Exemplo disso é o Choro Ensemble, que conta em sua formação com a 

clarinetista e saxofonista israelense Anat Cohen. Cohen é uma reconhecida 

musicista de jazz residente nos Estados Unidos, e em sua carreira já realizou 

diversas gravações e apresentações que contemplam o repertório de música 

brasileira, particularmente de choro. O norte americano Lyle Mays, pianista e 

compositor que integrou o grupo do guitarrista Pat Metheny, gravou uma obra de 

sua autoria chamado “Chorinho”, homenageando o gênero brasileiro, na qual 

utiliza um tipo de acompanhamento bastante sincopado na mão esquerda. O 

pianista Brad Mehldau e o guitarrista Bill Frisell, ambos norte-americanos, 

participaram de gravações do álbum Vinícius (2001), de Vinicius Cantuária, 

abordando o choro de maneira criativa, refletindo suas influências jazzísticas. 

Outro caso semelhante é o do pianista e compositor português Mário Laginha, 

instrumentista com uma larga atuação na cena da música de Portugal, e que 

também vem nos últimos anos aproximando-se do choro. Laginha e a cantora 

Maria João gravaram, por encomenda da Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, o álbum Chorinho Feliz (2000) 

(Sardo, Sardinha e Almeida, 2012, p. 63), que contou também com participações 

de músicos brasileiros como Lenine, Toninho Ferragutti e Gilberto Gil.  

Cliff Korman é pianista de jazz norte-americano e incorporou a linguagem musical 

brasileira em seu estilo. Korman utiliza em suas composições uma mistura de 



83 

 

choro e jazz, que “transcende fronteiras de nacionalidades” (Livingston e Garcia, 

2005, p. 175). Ele também atuou em parceira com importantes músicos do choro 

brasileiro como o saxofonista Paulo Moura, além de ter oferecido workshops de 

jazz em inúmeras universidades brasileiras.  

As modificações ocorridas com o choro a partir de seu diálogo com outros 

domínios musicais, em particular com o jazz, parecem ser ilimitadas em suas 

possibilidades. A cada novo trabalho musical lançado no qual há a interação entre 

o choro e o jazz, descortinam-se novos horizontes em diversos âmbitos como é o 

caso do já mencionado álbum O Mundo de Pixinguinha, por exemplo. Esse 

cenário tem propiciado uma maior visibilidade do choro fora do Brasil e tem 

despertado grande interesse em músicos com diferentes backgrounds, de 

encontrarem no choro novas possibilidades para sua música. Hoje, haja visto a 

quantidade de festivais, clubes do choro e escolas voltados para esse domínio 

musical fora do Brasil, pode-se afirmar que o choro alcançou um patamar 

internacional nunca antes visto em sua história e tem sido interpretado e 

composto por músicos de diversas nacionalidades. 
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6. Conclusão 

A presente pesquisa teve como foco observar como a interação entre choro e jazz 

resultou em novas possibilidades estéticas para o choro. Por meio de um resgate 

histórico, constatámos que tal interação entre os citados domínios musicais vem 

se dando desde Pixinguinha, nos anos 1930. No primeiro capítulo, optámos por 

fazer uma distinção entre o choro tradicional e o neo-choro, ou choro-progressivo. 

Para isso, com base nos trabalhos existentes acerca desse tema, estabelecemos 

um modelo para o que seriam os pilares do choro tradicional, ou seja, aquele mais 

conectado com as origens.  Posteriormente, comparámos esse modelo com as 

transformações nele ocorridas após o contato com o jazz. Outros músicos 

contemporâneos de Pixinguinha, como Garoto e Radamés Gnatalli, seguiram 

ampliando os horizontes estilísticos do choro em suas composições, por meio da 

utilização de acordes com extensões, substituição de acordes, uso de caminhos 

harmônicos típicos do jazz, e utilização de notas de extensão sobre os tempos 

fortes.   

Para constatarmos se seria possível ou não identificar elementos provenientes do 

jazz no choro, selecionámos três áreas musicais para serem estudadas: a 

composição, a improvisação e a instrumentação. Na composição, foi escolhida a 

música “Zanzando em Copacabana” do pianista e compositor Radamés Gnatalli. 

Para a análise proposta utilizámos como ferramenta a relação entre o acorde 

dado e as notas da melodia criada sobre este mesmo acorde, além dos 

referenciais teóricos de Jamey Aebersold (2000) e Taylor (2000). Após a análise, 

ficou evidente que a peça denota o uso de diversas técnicas e recursos musicais 

associados ao universo do jazz. Podemos citar como exemplos o uso de arpejos 

de acordes m7 em tercinas, a utilização de acordes em movimentos cromáticos 

descendentes, o uso de melodias que repousam em notas de extensão, o 

emprego de modulações harmônicas pouco típicas do choro e a sobreposição de 

acordes. Ainda que tenha sido constatada a utilização das referidas técnicas e 

recursos jazzísticos e se possa afirmar que de fato houve influência de elementos 

do jazz nesse choro, não há dúvidas que a obra de Gnatalli soa como uma 

ampliação do universo do choro na qual o compositor conseguiu atribuir novas 
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possibilidades estéticas, sobretudo em termos harmônicos e melódicos, sem que 

isso tenha descaracterizado a estrutura fundamental do choro. Em “Zanzando em 

Copacabana”, as figuras rítmicas que caracterizam o choro estão presentes ao 

longo de toda a música, mantendo o elo rítmico básico com o citado domínio 

musical. Constatámos a utilização de quiálteras e antecipações melódicas e 

harmônicas, além do uso das figuras rítmicas que são frequentemente associadas 

aos choros. 

No capítulo posterior, abordámos o tema da improvisação e começámos por 

buscar compreender como esse aspecto musical é utilizado no choro e no jazz. A 

partir da revisão bibliográfica pesquisada, foi possível perceber algumas das 

diferenças e similaridades existentes na prática da improvisação entre os dois 

domínios musicais. Como objeto de análise, selecionámos o solo do violonista de 

sete cordas Raphael Rabello, na gravação da música “Chorinho na Praia”, de 

Jacob do Bandolim. Essa gravação emblemática não denota num primeiro 

momento elementos jazzísticos; porém mais uma vez constatámos que de certa 

maneira houve de fato a incorporação desses elementos no improviso de Rabello. 

Utilizámos as mesmas ferramentas de análise usadas previamente no capítulo 

sobre composição e, tal como na análise da composição de Gnatalli, chegou-se à 

conclusão de não ter havido nenhuma quebra na linguagem no improviso do 

violonista em relação ao choro, ainda que se tenha percebido a incorporação de 

elementos jazzísticos em ambas as situações. Mais uma vez, a interpretação 

rítmica e a articulação do violonista mantêm os aspectos fundamentais do choro.  

Depois das análises feitas neste trabalho, certamente temos indicativos de que a 

parte rítmica e a maneira como a articulação é executada são alguns dos 

principais recursos responsáveis por identificar o caráter de um determinado 

domínio musical. Sobre a importância das acentuações rítmicas na caracterização 

de um “sotaque” de cada gênero, afirma Adolfo (1993) que “Em termos de ritmo, o 

que faz um estilo soar diferente do outro é a distribuição dos acentos” (Adolfo, 

1993, p.17). 

A última etapa deste trabalho dedicou-se a compreender de que maneira a 

convivência do choro com o jazz vem alterando as formações instrumentais dos 
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grupos de choro. Como foi possível averiguar em nossa pesquisa, os primeiros 

tipos de agrupamentos musicais de choro eram chamados ternos, formados por 

violão, cavaquinho e flauta. Pixinguinha, por volta da década de 1930, inseriu 

novos instrumentos em seu grupo como o trompete e o saxofone, mesmo sob o 

protesto de críticos mais conservadores que o acusavam de estar 

“americanizando” a música brasileira. A partir da década de 1980, após um longo 

período de esquecimento que durou aproximadamente 30 anos, teve início o 

chamado “renascimento do choro”, que revelou artistas que tinham características 

de maior abertura e sólida formação musical. A mentalidade desses novos 

músicos era mais livre e muitos deles passaram a explorar outros gêneros 

musicais e inseri-los no choro não só na maneira de tocar, mas também a partir 

da inserção de instrumentos como a guitarra, bateria e baixo elétrico na 

instrumentação dos grupos (Valente, 2014). 

Com o desenvolvimento crescente dos meios de comunicação, foi possível uma 

maior troca de informações, o que possibilitou que o choro alcançasse um público 

maior inclusive fora do Brasil. O resultado do diálogo e da troca entre o choro e 

outras vertentes musicais passou a atrair músicos de diferentes gêneros que, 

como consequência, começaram a desenvolver interesse em tocar e compor 

choro.   

Muitas críticas sempre estiveram presentes ao se falar da influência do jazz no 

choro como se essa influência trouxesse uma descaracterização do domínio 

musical, ou, como alguns costumam chamar em tom depreciativo, uma 

“americanização” do choro. Porém, ao fim deste trabalho esperamos ter 

contribuído para mostrar que a criatividade e a inventividade dos músicos do 

choro transformam e atribuem novos significados aos elementos do jazz, 

mantendo sua energia vital e ampliando os padrões estilísticos do choro.     
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