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Resumo 

Neste TCC descrevo meu processo de criação de um Schottisch, uma Polca e um 
Choro, expondo características estruturais básicas e propondo sugestões de estudos 
para cada composição, procurando refletir sobre meus processos criativos, utilizando 
a autoenografia como metodologia. Sendo a flauta transversal o instrumento para o 
qual as composições foram concebidas, as sugestões de estudos são destinadas 
aos flautistas, embora possam contribuir também a outros instrumentistas que 
queiram iniciar ou aprofundar no estudo e prática do choro.  

 

Palavras Chave: Choros Didáticos; Flauta Transversal; Processo Criativo; 
Autoetonografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this research I describe my process of creating a Schottisch, a Polka and a Choro, 
exposing basic structural characteristics and proposing suggestions for studies for 
each composition, seeking to reflect on my creative processes, using autoenography 
as methodology. Since the transverse flute is the instrument for which the 
compositions were conceived, the suggestions are intended for flutists, although they 
may also contribute to other instrumentalists who wish to begin or deepen their study 
and practice of choro.  
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Introdução 

A experiência pessoal está em primeiro plano, afinal o discurso que apresento 

aqui está entrelaçado aos meus sentimentos, à minha história de vida, às minhas 

oportunidades para aperfeiçoar meu fazer musical, assim como minhas dúvidas e 

curiosidades, seja como ser humano e musicista.  

A escolha da autoetnografia como metodologia se deu, primeiramente, pela 

minha trajetória, afinidades com o choro, somado à curiosidade e vontade de compor 

gêneros que há uma forte identificação pessoal e afetiva da minha parte. Lembro-me 

de aprender a tocar as primeiras notas, escutar choro em meu ambiente familiar e 

querer reproduzi-lo. Lembro-me também de querer aprender mais notas na flauta 

para poder aprender a tocar um choro completo, e ainda de ir a uma Roda de Choro 

pela primeira vez, tocar o famoso Santo Morena de Jacob do Bandolim, e sentir-me 

“realizada” com o meu feito aos 12 anos.  

 

Estas experiências pessoais, inicialmente em Santos, minha cidade natal, 

além de influenciarem diretamente o meu processo de me relacionar com este 

gênero musical, delinearam minha opção profissional. Ao ingressar no bacharelado 

em flauta transversal da UFPel, além de ter respaldo institucional para incluir o choro 

em meus planos de ensino semestralmente, fui acolhida na cidade pelo Clube do 

Choro de Pelotas. Assim, esta relação com o choro − que já fazia parte da minha 

vida e tornou-se ainda mais forte em Pelotas – culminou no desenvolvimento deste 

TCC, onde procuro mostrar uma perspectiva que possa fazer sentido, reconhecendo 

que é uma tarefa complexa e desafiadora. 

Em uma autoetnografia é fundamental você saber lidar com a exposição de 

uma parte do seu “eu”, no caso deste trabalho, com a exposição de ideias e 

vivências musicais pessoais, ainda que, conforme Bartleet e Ellis (2009), nem todos 

os leitores possam estar de acordo ou se identificar com o seu discurso, contudo 

pode ser gratificante e inspirador vivenciar este processo.  

Assim, desejo que meus três choros didáticos, com proposições distintas, 

possam colaborar com o processo de aproximação e desenvolvimento da prática do 

choro, seja de flautistas ou até mesmo outros instrumentistas, se assim desejarem, e 

quem sabe até inspirar novas propostas didáticas em direção similar. 
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1. Objetivos 

Esta autoetnografia acerca dos processos criativos de choros didáticos para 

flauta transversal surge como forma de refletir, analisar e contextualizar o meu fazer 

musical através da flauta transversal no universo do choro, de acordo com minha 

história de vida, meus estudos e práticas musicais e, sobretudo, através das minhas 

experiências pessoais. 

Esta reflexão autoetnográfica tem como objetivo geral produzir um material 

didático de cunho prático para músicos, principalmente flautistas, que queiram se 

aproximar e desenvolver a prática do choro. 

O objetivo fundamental deste trabalho é oferecer uma proposta pedagógica 

para estudantes e amantes do choro em geral. No final do trabalho disponibilizo as 

partituras da flauta e um link para acessar minhas interpretações dos choros e seus 

respectivos playbacks. Em função da pandemia não foi possível viabilizar os 

acompanhamentos com meu grupo de choro, o “Chorei sem Querer”, tendo que 

optar, nas circunstâncias, em eu mesma fazer os acompanhamentos através do 

piano. Saliento que minhas interpretações não devem ser tomadas como modelos 

rígidos de interpretação, muito pelo contrário, são propostas; quanto as partituras do 

acompanhamento do piano, serão disponibilizadas posteriormente junto ao link das 

minhas interpretações. 

O trabalho também procura, de maneira sucinta, contextualizar o surgimento e 

as características estruturais básicas do Choro, tais como a Polca e o Schottisch, 

como complemento à pesquisa, sempre com o foco na flauta transversal. 

Criar choro com ênfase para flautistas é um objetivo específico desta 

pesquisa, ainda que eles possam e devam ser tocados/experimentados por 

outros instrumentistas. As composições têm a finalidade de apresentar além de 

estilos contrastantes, propostas de articulações e ornamentos possibilitando 

fraseados diversificados. Assim, desenvolver o aperfeiçoamento técnico no 

instrumento torna-se um objetivo consequente visto que no choro podemos nos 

deparar com exigências técnico-musicais diversas, entre elas escalas e arpejos, 

articulações, sonoridade, ornamentações e padrões rítmicos. 
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A interpretação do choro exige dos flautistas competências e habilidades 

técnico-musicais razoáveis, por essa razão creio que este trabalho pode contribuir 

no processo de desenvolvimento das competências e habilidades não só de 

flautistas, mas de músicos em geral. Como diz Altamiro Carrilho1:  ”[...] Você não 

pode tocar choro se não for um bom músico [...].” (CARRILHO, 2004 apud 

SARMENTO, 2005, p. 17). Neste contexto, Sarmento complementa: 

Mais que um gênero musical, o choro se afirma também como uma escola. 
O aprendizado se dá também nas rodas de choro, que provêm os músicos 
de informações gerais, adquiridas pela interação, observação e prática 
musical. Estas informações são relevantes para o desenvolvimento de suas 
habilidades como executantes instrumentais, independente do  instrumento 
escolhido para execução, possibilitando atingir uma gama variada de 
gêneros e  estilos executados. É uma escola onde se permite aprender de 
forma livre e espontânea, tendo seus princípios fincados na observação, na 
imitação e na prática. (SARMENTO, 2015, p. 15).  

 Muitas das melodias de Choros são formadas por escalas e arpejos, e o 

estudo desses padrões musicais inseridos nas melodias de choro pode ser 

estimulante, instigando o flautista a desenvolver seus estudos usando sua 

criatividade seja por meio de variações, transposições, entre outras possibilidades. 

Em relação específica à articulação, a utilização de duplos e triplos golpes de língua 

é bastante utilizada, precisando soar claras e precisas, dependendo, portanto, de um 

sincronismo perfeito entre dedo e língua, conforme nos aponta Debost 2: 

Qualquer que seja a língua materna, nada substitui ou resiste ao estudo 
inteligente e à prática regular. É preciso ter uma ideia do objetivo musical. A 
articulação deve então ser praticada para se tornar natural; por exemplo, em 
grupos de quatro ou seis notas, ou notas repetidas, duas ou três de cada 
vez, na escala de Taffanel-Gaubert. A subdivisão das passagens em 
staccato nestes grupos ajuda a sincronizar a língua e os dedos. O ritmo 
deve ser o denominador comum para ambos.

3
 (DEBOST, 2002, p. 27, 28, 

TRADUÇÃO MINHA) 

                                                
1
 Altamiro de Aquino Carrilho (Santo Antônio de Pádua RJ 1924 - Rio de Janeiro RJ 2012). Flautista 

virtuose,foi um dos maiores nomes da música instrumental brasileira. Em mais de 60 anos de 
carreira, Altamiro Carrilho gravou mais de cem discos e compôs cerca de duzentas músicas, de 
variados gêneros. Recebeu diversos prêmios e comendas pelos serviços prestados à música 
brasileira, entre os quais, a Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República, em 1998.        
Fonte: https://musicabrasilis.org.br/ 
2
 Michel Debost (Paris, FR, 1934) é um dos mais conhecidos flautistas da escola francesa. Ele 

estudou com Gaston Crunelle e Marcel Moyse. Michel ganhou importantes competições 
internacionais. Ele foi flauta principal na "Orchester de Paris". Ele substituiu Jean-Pierre Rampal como 
Professor de flauta no Conservatório de Paris. Debost gravou muito repertório de flauta em LPs e 
CD. Ele mora nos Estados Unidos com sua esposa Kathleen Chastain, que também é flautista. Ele 
ensinou no Conservatório de Música de Oberlin em Ohio de 1989-2011.  Fonte: 
https://www.last.fm/music/Michel+Debost/+wiki 
3
 Whatever one’s native tongue, nothing replaces or resists intelligent study and regular practice. One 

must have an idea of the musical goal. Then articulation must be practiced to become natural; for 
instance, in groups of four or six notes, or repeated notes, two or three at a time, on the Taffanel-
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 Quanto aos estudos da sonoridade e das dinâmicas, os Choros em 

andamentos lentos podem ser uma ótima opção para o flautista desenvolver estas 

competências e habilidades, como veremos na parte B do choro “Manhã de 

Domingo”. Os Choros em andamentos mais ligeiros e vivos também poderão ser 

estudados lentamente, possibilitando além do desenvolvimento da qualidade do 

som, habilidades pertinentes às digitações e articulações. Cabe ressaltar que o 

caderno de sonoridade de Marcel Moyse4,"De la sonorité: art et technique", é o 

clássico estudo dos flautistas para as finalidades propostas acima, cabendo aos 

flautistas chorões se inspirarem e, partindo da criatividade pessoal, encontrarem 

formas de adaptar as propostas de Moyse ao contexto do Choro em estudo. 

A ornamentação enriquece o fraseado e oferece possibilidades interpretativas 

ao flautista. Dias argumenta que “para o flautista, existem alguns elementos de 

ornamentação já sedimentados na linguagem chorística: trinados, mordentes, 

apogiaturas, glissandos ascendentes e descendentes e frulato.” (DIAS, 1996, p. 41). 

É de extrema importância que instrumentistas de choro em geral tenham 

conhecimento da parte rítmica, do que está sendo tocado, não cabendo apenas aos 

percussionistas. No Choro, os gêneros contextualizados neste cenário dividem 

características estruturais como harmonia, melodia e métrica, no entanto a rítmica se 

diferencia, mesmo com similaridades. A sessão rítmica influencia na base harmônica 

e na melodia, oferecendo ao intérprete a possibilidade de frasear e improvisar de 

acordo com a rítmica estabelecida. Gabriela Machado, em sua dissertação intitulada 

“Qual linha guia esse choro? Propostas de inflexões e articulações nas melodias dos 

                                                                                                                                                   
Gaubert scales.15 Subdivision of staccato passages into these groups helps to synchronize tongue 
and fingers. Rhythm must be the common denominator for both: they relate to it instead of to each 
other. (DEBOST, 2002, p. 27, 28). 
4 Marcel Moyse (Saint-Amour, FR, 1889 – Brattleboro, Vermont USA, 1984). Foi um dos flautistas 
mais influentes do século XX, primeiro na França e depois nos Estados Unidos. Ele entrou no 
Conservatório de Paris em 1905, onde estudou com Hennebains, Gaubet e Taffanel. Foi agraciado 
com o prêmio principal em 1906. Ele desenvolveu um estilo lírico único, imitando o vibrato e o 
fraseado de instrumentistas contemporâneos (como Casals, Thibaud e Kreisler) e cantores (como 
Caruso). Ele tocou flauta principal na Opéra-Comique de 1913 a 1938, e frequentemente se 
apresentou como solista em concerto e em algumas das primeiras gravações do repertório standard 
da flauta. Moyse lecionou tanto no Conservatório de Paris de 1932 até 1940 como no Conservatório 
de Genebra até 1949, quando emigrou (via Argentina) para a América do Norte. Moyse publicou 
muitas obras pedagógicas que ainda são amplamente utilizadas. Fonte: https://www.allmusic.com 
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choros, polcas, schottisches, maxixes e choros-sambados - a partir de sua estrutura 

rítmica” (UNICAMP, 2019), ressalta: 

A seção rítmica trabalha em conjunto, se influenciando mutuamente, e 
evidenciando os padrões rítmicos pertinentes àquela música. No aspecto 
rítmico, partindo de uma macro para uma micro audição, o 
acompanhamento é constituído por uma levada, ou uma condução rítmica 
que apresenta padrões rítmicos recorrentes e característicos. Notamos que 
estes padrões são organizados, muitas vezes, por uma figura rítmica básica, 
que define as possibilidades rítmicas de toda obra, influenciando base e 
melodia. (MACHADO, 2019, p. 28, 29). 

Assim, após a apresentação dos meus objetivos, espero que minha proposta 

tenha ficado clara, e que os mais diferentes perfis de flautistas possam tirar proveito 

das propostas que serão apresentadas neste TCC, que mostra ao longo de seu 

desenvolvimento três composições com níveis de dificuldades distintas, como será 

apresentado mais detalhadamente no capítulo 5.  

2. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido através de uma metodologia que surgiu nos 

anos 70, que possui caráter qualitativo e que embora não seja nova, ainda é 

inovadora: a autoetnografia. Esta é um gênero autobiográfico que conecta o pessoal 

ao cultural, social, e político. Os projetos deste gênero são caracterizados de forma 

distinta por um foco no "envolvimento íntimo, engajamento e participação 

encarnada" no assunto que se está investigando5 (ELLIS e BOCHNER, 2006, p. 434 

apud BARTLEET E ELLIS, 2009, p. 7, TRADUÇÃO MINHA).   

Estudos autoetnográficos utilizam as emoções e experiências do autor do 

estudo como forma inicial de compreender questões mais complexas. A 

autoetnografia se identifica como pesquisa qualitativa, pois “aquilo que se seleciona 

para “ver” depende muito de sua história pessoal, e principalmente, de sua bagagem 

cultural”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.25 apud D’AVILA, 2009, p. 8).  

                                                
5
Autoethnography is an autobiographical genre that connects the personal to the cultural, social, and 

political. Projects in this genre are distinctly characterised by a focus on “intimate involvement, 
engagement, and embodied participation” in the subject matter one is exploring (Ellis and Bochner, 
2006, p. 434; see also Ellis and Bochner, 2000). 
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Conforme Vianna (2001, p. 122 apud D’AVILA, 2009, p. 8), a pesquisa 

qualitativa é aquela que envolve procedimentos diferenciados, isto é, analisa-se 

cada situação a partir de dados descritivos, buscando identificar relações, causas, 

efeitos, consequências, opiniões, significados, categorias e outros aspectos que são 

importantes para a compreensão do trabalho. 

O processo metodológico foi dividido em quatro partes: 

a) Revisão Bibliográfica 

b) Escuta Inclusiva 

c) Processos Criativos 

d) Composições Criadas 

2.1 Revisão Bibliográfica  

  Não tendo formação composicional, investiguei inicialmente uma literatura 

que pudesse me auxiliar no processo de compor choros. Deparei-me com materiais 

relacionados ao ensino da prática do Choro que me chamaram atenção pelo caráter 

didático, auxiliando minhas investigações no meu processo composicional. Como 

exemplo, menciono o “Vocabulário do Choro”, de Mário Seve (1999), o “Manual do 

Choro”, de Henrique Santos Neto e Eduardo Maia Venturini (2017), e a dissertação 

da flautista Andrea Ernest Dias (1996).  

O “Vocabulário do Choro”, juntamente com a dissertação da flautista Gabriela 

Machado (2019), que aborda propostas de inflexões e articulações nas melodias dos 

choros a partir de sua estrutura rítmica, foram essenciais para a elaboração do 

acompanhamento de piano presente nas gravações. O “Manual do Choro”, de 

Henrique Lima Santos Neto e Eduardo Maia Venturini (2017), surge como uma 

proposta pedagógica, expondo temas como harmonia, percepção harmônica, 

fraseado, condução de baixos e baixarias, entre outros temas, possibilitando o 

estudo através de uma série de exemplos e exercícios em forma de áudios.  

A dissertação de Andréa E. Dias, “A Expressão da Flauta Popular Brasileira - 

uma escola de interpretação” apresenta no segundo capítulo abordagens técnicas 
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sobre o Choro, dizendo que “[...] o assunto é tratado com um enfoque técnico, 

privilegiando o fraseado e os componentes que concorrem para sua formação […]” 

(DIAS, 1996, p. 36). O encontro desta pesquisa foi de relevância para meu trabalho, 

uma vez que aborda temas como articulação, acentuação, improvisação do ponto de 

vista de uma flautista, entre outros temas, me inspirando e auxiliando no meu 

processo criativo. 

2.2 Escuta Inclusiva 

         Fazendo uma relação com o termo atenção inclusiva citada por Lea Pearson, 

em seu livro Body Mapping for Flutists, Pearson (2006, p. 12) descreve a atenção 

inclusiva como aquela que inclui informações do mundo ao redor, bem como de si 

mesmo, incluindo todos os seis sentidos: visão, audição, paladar, tato e movimento. 

Assim, fazendo uma alusão ao termo "atenção inclusiva", resolvi criar o termo 

"Escuta Inclusiva", para que mais atentamente eu pudesse ouvir ao máximo as 

possibilidades expressivas tais como articulações, acentuações, trinados, 

mordentes, apogiaturas, frulatos, fraseados, além das estruturas rítmicas, 

encadeamentos harmônicos, modulações, forma, métrica, entre outros elementos 

que minha audição pudesse captar. 

 Inicialmente escutei com atenção os “Chorinhos Didáticos‟ (1996), de 

Altamiro Carrilho, com a finalidade de encontrar características idiomáticas da flauta 

na melodia em forma de ornamentos6 e fraseados7. Na sequência das minhas 

escutas inclusivas, “Gargalhada” (1995), Schottisch de Pixinguinha8, dedicado a 

Altamiro Carrilho, foi meu objeto de atenção, especialmente a parte C. 

                                                
6
 Conforme DIAS (1996, p. 41), os ornamentos no choro podem ser caracterizados por: trinados, 

mordentes, apogiaturas, glissandos ascendentes e descendentes, frulatos.  
7
 O fraseado é composto pelas acentuações melódicas e rítmicas, ornamentações, articulações e as 

flexibilidades no ritmo e melodia. Conforme DIAS (1996, p. 40), as colcheias devem ser encurtadas na 
execução das síncopes, tornando-se quiálteras de três colcheias.  
8
 Alfredo da Rocha Vianna Filho (Rio de Janeiro, RJ, 1897 – idem, 1973). Instrumentista, compositor, 

orquestrador e maestro. Sua vasta obra musical abrange  gêneros como valsa, polca, jazz, maxixe, 
samba e, sobretudo, o choro. É reconhecido como talentoso compositor e flautista e pela genialidade 
em sua criatividade e interpretação.  
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12197/pixinguinha 
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Da coleção “Choro Music” dedicada a Severino Araújo9 (2010) e "Choro 

duetos - Pixinguinha & Benedito Lacerda" (Seve e Ganc) - ambas publicações 

compostas por partituras e CDs contendo os temas e os playbacks – me veio a 

inspiração para a criação do Choro “ideal” para quem queira iniciar com a sua 

prática: “Manhã de Domingo”. 

Ao longo da minha prática com o Choro, sempre escutei os mais diferentes 

intérpretes e instrumentistas, armazenando em minha memória um extenso 

repertório. Altamiro Carrilho foi o primeiro flautista que me foi apresentado no início 

dos meus estudos de flauta pela minha família, então o repertório de Altamiro foi 

muito apreciado por mim nos meus primeiros anos de flauta, assim como me inspira 

até os dias de hoje. Com o passar dos anos, fui escutando diferentes intérpretes e 

instrumentistas. Representando a tradição dos instrumentistas-compositores da 

velha guarda, Jacob do Bandolim, Severino de Araújo, K-Ximbinho, assim como os 

flautistas Pixinguinha, Benedito Lacerda, Dante Santoro, Carlos Poyares fazem parte 

da “escola” do meu aprendizado no Choro. Mais tarde, sobretudo após a criação do 

“Chorei sem Querer” onde atuo como flautista do grupo, eu passei a escutar uma 

nova geração de instrumentistas, entre eles Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, 

Hamilton de Holanda, Toninho Carrasqueira, Eduardo Neves, Antônio Rocha e o Trio 

Brasileiro, formado por Eduardo Maia, Douglas Loura e Alexandre Moura, entre 

outros, que além de me inspirar me aproximaram de uma linguagem mais moderna 

do Choro. 

Durante meu processo criativo para este TCC, procurei restringir minha 

escuta a determinadas melodias que estivessem dentro da proposta dos meus 

processos criativos − Choros com níveis de dificuldades distintos − sempre levando 

                                                
9
 Severino Araújo de Oliveira (Limoeiro, PE, 1917 – Rio de Janeiro, RJ, 2012). Clarinetista, 

compositor, arranjador e maestro. É um dos principais modernizadores da música popular brasileira a 
partir da década de 1940. Com mais de 70 anos de atividade à frente da Orquestra Tabajara, é um 
dos pioneiros no país a mesclar a sonoridade das orquestras americanas com ritmos brasileiros para 
a formação de big band. Grande parte dessa característica marcante pode ser atribuída à formação 
do músico. Criado no ambiente sonoro das bandas militares pelas cidades por onde passa, filho do 
Mestre Sazuzinha (José Severino de Araújo), o clarinetista tem contato ainda muito jovem com os 
ensinamentos formais de uma banda e, ao mesmo tempo, com gêneros como o choro, o samba e o 
frevo. Também troca experiências musicais com seus irmãos - Zé Bodega e Jaime (no saxofone), 
Manuel (trombone) e Plínio (bateria) - de maneira mais informal, movimento também significativo para 
que ele assuma o comando da Orquestra Tabajara com apenas 21 anos.  
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa635083/severino-araujo 
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em consideração uma escuta inclusiva atenta às questões de natureza técnico–

musical, aliadas à expressividade. 

2.3 Processos Criativos  

 Os processos exploraram diferentes momentos da minha prática musical 

como instrumentista e compositora, sendo dois deles compostos em um período 

anterior ao processo desta pesquisa e o terceiro escrito durante o desenvolvimento 

deste trabalho.  Conforme Pamela Burnard, não existe criatividade única para todas 

as músicas e que diferentes contextos dão origem a diferentes tipos de criatividade e 

envolvem práticas tão diversas quanto às próprias músicas. (BURNARD, 2012, apud 

COLLINS, 2012, p.111).        

2.4 Choros Compostos  

Cada Choro é destinado a níveis de instrumentistas distintos: iniciantes, 

intermediários e avançados. Como motivação ao estudo dos Choros será 

disponibilizado os playbacks, sugestões de estudos e as partituras de cada Choro.      

Os processos criativos de cada Choro foram diferentes, porém obedecendo a 

forma Rondó (AABBACCA/ AABBA) e uma ordem de pensamento que adotei para 

cada um deles: 

a) para o Schottisch (Lembranças de Santos), comecei pela condução 

harmônica e posteriormente pela linha melódica. Este apresenta um 

nível de dificuldade mais complexo que vou categorizá-lo de nível “A”; 

b) para a Polca (Saltitante), comecei com a linha melódica, depois pela l 

condução harmônica. Este apresenta um nível de dificuldade 

intermediário, que vou categorizá-lo de nível “B”; 

c) para o Choro (Manhã de Domingo), o processo surgiu a partir de  uma 

harmonia pré existente. Este apresenta um nível de dificuldade mais 

acessível, que vou categorizá-lo de nível “C”. 
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Cumpre ressaltar que das três composições, as duas primeiras não foram 

concebidas para flautistas iniciantes, mas sim flautistas que desejam iniciar a prática 

do Choro. Pressupõe-se aqui que o flautista tenha uma bagagem técnico-musical no 

mínimo razoável, ou seja, domínio das escalas e arpejos em todas as regiões, em 

diferentes andamentos e articulações, além de noções de ornamentação e qualidade 

de som. 

Como mencionado, o choro “Manhã de Domingo”, é um tema possível aos 

iniciantes, instigando o estudo das síncopes, escalas e arpejos, além da sonoridade, 

articulação e ornamentação. Em andamento confortável o choro expõe com clareza 

fragmentos rítmicos comuns ao gênero e possui um contorno melódico linear com 

temas que se repetem, facilitando a leitura e entendimento do fraseado, entre outras 

características estruturais. Neste processo de criação, as escutas inclusivas 

voltaram-se ao Mirando-te, do clarinetista e arranjador Severino Araújo (1917-2012) 

e Descendo a Serra, de Pixinguinha (1897-1973) e Benedito Lacerda10 (1903-1958). 

Finalizando, para todos os processos utilizei a flauta para compor, facilitando 

e estimulando meu processo criativo. Ao tocar um instrumento a memória tátil e 

motora é acionada, provocando a execução orgânica das linhas melódicas, ora já 

conhecidas pelas memórias  − mental e tátil  − , ora guiadas pela intuição, 

criatividade e vivência com a prática do choro.  

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Benedicto Lacerda (Macaé, Rio de Janeiro, 1903 – Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1958). Flautista, 
regente e compositor. Reconhecido por sua capacidade de organização como regente e pela 
criatividade como instrumentista e arranjador, estabelece o diálogo entre o choro e o samba, e 
contribui para o processo de incorporação desses gêneros ao repertório da era de ouro do rádio. 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa12219/benedito-lacerda 
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3. Nascimento do Choro 

No começo das minhas práticas com o Choro meu objetivo era um só: tocar, 

ou querer tocar a qualquer custo. Interpretava músicas que eu não tinha 

conhecimento de suas histórias; não sabia os motivos pelo qual um “Choro” deveria 

ser desta ou daquela maneira, se o Choro era um estilo e muito menos gênero. O 

processo da minha prática foi se desenvolvendo, me tornando adolescente, adulta e, 

de repente, uma "chorona" assumida. Assim, a partir das lembranças do meu 

processo, considerei muito importante, ainda que não fosse o propósito principal 

desta pesquisa, apresentar algumas informações pertinentes ao Choro como 

complemento desta pesquisa. Creio que elas poderão contribuir ao interessado por 

esta música em ter um melhor entendimento das razões pelas quais as Polcas, 

Schottisches, Choros soarem da maneira que soam, contribuindo assim para uma 

possível melhor interpretação, evitando, quem sabe, que um possível leitor passe 

pelo mesmo processo que passei. Por esse motivo acredito ser muito útil apresentar 

neste TCC uma breve contextualização do nascimento do Choro, seja como estilo, 

gênero, assim como suas características estruturais básicas. 

Qual a origem do termo ‘‘Choro”? Esta pergunta é feita inúmeras vezes por 

amantes, pesquisadores e intérpretes do Choro e as respostas são diversas. Pedro 

Aragão, em sua tese “O Baú do Animal: Alexandre Gonçalves Pinto e o Choro” 

(2011) apresenta cinco hipóteses: a primeira delas é de Câmara Cascudo, que diz 

que a palavra tem origem no termo xolo, que é uma denominação africana para os 

bailes negros; a segunda, de Mozart de Araújo, para quem a palavra viria da 

expressão dolente; a terceira, de Ary Vasconcelos, dizendo que a palavra seria 

derivada da expressão choromeleiros, grupo de músicos com grande atuação no 

período colonial brasileiro; a quarta hipotése é de Baptista Siqueira, para quem o 

termo  originou-se da expressão latina chorus, usadade maneira equivocada em um 

dos catálogos da Casa Edison11. A última hipótese, do musicólogo Curt Lange, 

apontando o termo “Choro” como a incorporação do termo alemão chöre, utilizada 

                                                
11

Fundada por Fred Figner em 1900, situada à Rua do Ouvidor nº 107, a Casa Edison (nome-
homenagem a Edison, o inventor do fonógrafo) foi um estabelecimento comercial destinado 
inicialmente à venda de equipamentos de som, máquinas de escrever, geladeiras etc. Após dois anos 
de funcionamento, tornou-se a primeira firma de gravação de discos no Brasil. (Dicionário Cravo Albin 
da Música Popular Brasileira)   
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para designar corais instrumentais do sul do país, que teriam chegado a outras 

regiões e assim tornando-se um sinônimo de agrupamentos musicais. (ARAGÃO, 

2011, p. 35). 

Em respeito às hipóteses, Aragão (2011) ressalta que na bibliografia clássica 

o choro nasceu como um jeito de se tocar as danças europeias, sendo que este jeito 

pressupunha sempre algo ligado a sincopação tida como africana. No entanto, o que 

seria esta sincopação? Ele afirma que seria uma herança dos “músicos barbeiros”, 

que normalmente eram escravos libertos que se reuniam no período colonial em 

agrupamentos instrumentais para ganhar a vida.  

Por volta de 1870 – ano em que termina a Guerra do Paraguai – surge, no 
Rio de Janeiro, o choro, inicialmente não propriamente um gênero, mas um 
conjunto instrumental e logo um jeito brasileiro de se tocar a música 
européia da época (...) Aos grupos instrumentais, geralmente formados de 
dois violões e um cavaquinho – uma evolução da “música dos barbeiros” – 
superpõe-se, agora, geralmente a flauta  (...) Com o decorrer do tempo, 
essa composição de instrumentos passa a variar,  mas sempre sobre a 
mesma estrutura básica. O gênero, ou melhor, o repertório, vai sendo 
enriquecido com a colaboração de novos músicos-compositores 
(VASCONCELOS, 1977, apud ARAGÃO, 2011, p. 36) 

No livro “O Choro: reminiscências dos chorões antigos”, de Alexandre 

Gonçalves Pinto, o autor - mais conhecido pelo apelido de Animal -salienta a origem 

do Choro “nos músicos barbeiros” e a música dos barbeiros, mencionando os 

antepassados africanos, assim como os pesquisadores e musicólogos Tinhorão e 

Vasconcelos (Aragão, 2011, p. 36), proporcionando mais legitimidade a esta 

hipótese, levando em consideração que o livro de Alexandre Gonçalves é de grande 

valor histórico para a história do Choro.  

Cazes (2010) também afirma que o processo de mistura de estilos e sotaques 

levou ao nascimento do Choro, ocorrendo de forma similar em diferentes países 

Segundo ele: 

[...] Se observarmos o maxixe brasileiro, o beguine da Martinica, o danzon 
de Santiago de Cuba e o ragtime norte-americamo, vemos que todos são 
adaptações da polca. A diferença do resultado se deve ao sotaque inerente 
à música de cada colonizador (português, espanhol, francês e inglês) [...] A 
região da África de onde vinham os escravos também influiu, pois foram 
trazidas diferentes tradições musicais e religiosas por negros de tribos 
distintas. (CAZES, 2010, p. 4). 

Após a citação dessa hipótese, respaldada nas anteriores, na condição de 

flautista, chorona e compositora, também me respaldo na hipótese que o choro 
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surgiu como uma maneira de tocar as danças europeias pelos músicos barbeiros, e 

que não podemos desvincular os discursos musicais dos contextos históricos, porém 

nos dias atuais o choro pode ser considerado ambos (estilo e gênero), e tendo isso 

em mente, para este trabalho irei adotar o Choro como um gênero.  

O Choro surge em um contexto de transformações sociais. Tinhorão (1998a) 

menciona que o final do século XIX início do século XX como um período de 

intensas modificações políticas no país, que causaram grandes transformações no 

cenário urbano do Rio de Janeiro, capital federal da época. Fatores econômicos 

como o aumento da exportação do café, os primeiros sinais de industrialização no 

país, primeira linha telefônica (1877), primeiras linhas de ferro entre Rio e Petrópolis 

(1855), entre outras, ocasionou dois acontecimentos políticos marcantes: a abolição 

da escravatura e a proclamação da República, fatores que culminaram em uma nova 

e complexa divisão de trabalho, os “pequenos funcionários” do choro que não 

contavam com espaços próprios de participação na vida social e tiveram que criar 

seus próprios espaços de lazer.  (Tinhorão apud Aragão, 2011, p. 47, 48).  

Assim, segundo o analista, enquanto as camadas mais abastadas iriam 
procurar “equiparar-se à pequena burguesia europeia”, as camadas médias 
e baixas passariam a encontrar diversão nos bailes familiares produzidos 
por músicos amadores que tocavam instrumentos populares como a flauta, 
o violão e o cavaquinho. Em um período em que a produção de discos 
ainda era incipiente e a rádio ainda não existia, estes instrumentistas 
populares cumpririam o papel de levar diversão às camadas formadas por 
pequenos funcionários públicos; o virtuosismo de alguns destes músicos, 
segundo o autor, “correria de boca em boca, até firmar-se, 
espontaneamente, no consenso da população, o seu conceito de grandes 
tocadores”. (TINHORÃO, 1998b: 101 apud ARAGÃO, 2011, p. 48, 49).  

Aragão (2011, p.51) complementa que o Choro surge no vácuo social recém 

formado que não dispunha de opções de lazer em um quadro social recém 

implantado pela república, e esta classe por não ter opções musicais para seu 

divertimento, começa a imitar as práticas musicais das elites, reproduzindo as 

músicas ao seu alcance como Valsas, Polcas, Schottisches e Mazurcas à base de 

flauta, violão e cavaquinho.  
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3.1 Gêneros e Estilo 

Considerando que o choro surgiu como um estilo de se tocar as danças 

europeias, principalmente a Polca, na capital federal da época, Rio de Janeiro, na 

segunda metade do século XIX, “[...] só no início do XX estabeleceu-se como um 

gênero da música instrumental” (SÈVE, 2016, p. 1).   

A escrita para piano de Nazareth, a estruturação dos conjuntos de choro por 
Callado, Benedito Lacerda e Canhoto, as pesquisas e gravações de Jacob, 
e as orquestrações de Pixinguinha, por exemplo, contribuíram para 
organizar muitos dos procedimentos  recorrentes na música dos chorões. 
Tais procedimentos — padrões formais, fraseológicos, rítmicos, melódicos, 
harmônicos e interpretativos — são aqueles que caracterizam seu estilo 
musical. (SÈVE, 2016, p. 6). 

É importante saber que a significação do Choro passa por um processo de 

metamorfose:  

O sentido musical do termo ‘Choro’ observará assim um processo de 

metamorfose: de evento social a prática musical, de prática a repertório 
instrumental, de repertório a estilo interpretativo, de estilo a gênero. Gênero 
considerado em sentido lato, de múltiplas formas musicais, praticadas sob 
formações organológicas diversificadas. (WEFFORT, 2002, p. 24 apud SOUZA, 
2016, p. 778).  

Fabbri12 define um gênero musical como “um conjunto de eventos musicais 

(reais ou possíveis) cujo curso é regido por um conjunto definido de regras 

socialmente aceitas” (FABBRI, 1981, p. 1). A função e lugar de execução idealizada 

por Alexandre B. Weffort supõem a ideia de evento musical teorizado por Franco 

Fabbri, ou seja, um evento social real – que aqui é fortemente representado pela 

Roda de Choro. (SOUZA, 2016, p. 778).  

Souza, (2016, p. 779) argumenta que para os dois autores, Weffort e Fabbri, a 

instrumentação e a estrutura de uma composição são duas das regras formais e 

técnicas que definem um gênero, dizendo que o mesmo necessita de uma aceitação 

social e agentes que os consolide, seja por um discurso musical ou verbal, podendo 

afetar e consolidar a prática.  

O musicólogo explica ainda sobre a existência dos subgêneros (subconjuntos) 

aplicando a teoria dos conjuntos,  dizendo que  os eventos musicais podem 
                                                
12

 A musical genre is “a set of musical events (real or possible) whose course is governed by a definite 
set of socially accepted rules”. (FABBRI, 1981, p. 1). 
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pertencer a dois ou mais gêneros musicais ao mesmo tempo. Cada gênero possui 

suas próprias formas e regras, e essas regras podem ser passadas de maneira 

escrita ou por tradição oral, que é o caso do Choro. Considerando que cada gênero 

possui um estilo definido por regras próprias, podemos dizer que o gênero do Choro 

está ligado a um “estilo chorado”13, e este é definido por um conjunto de padrões de 

recorrência, regras próprias e procedimentos. (Sève, 2016, p. 2).  

As composições apresentadas neste trabalho serão tituladas como 

subgêneros do Choro. O Choro como gênero, “[...] possui traços de identidade, 

elementos estilísticos, marcados por padrões de recorrência em um repertório com 

cerca de um século e meio de recorrência. Danças europeias, como a polca, a valsa, 

a quadrilha, a habanera, a mazurca e a schottisch e gêneros nacionais que já 

existiam [...]” ( SOUZA, 2016, p. 779).  Com isso, penso que o Schottisch brasileiro e 

a Polca brasileira, são subgêneros que dividem eventos musicais do Choro, que 

começou como uma maneira de interpretar as polcas, um estilo de tocar, 

posteriormente se consolidando como gênero.  

Visto isto, concluímos que para entender o Choro como gênero é necessário 

relacioná-lo a fatores como a instrumentação; a função dos instrumentos, a estrutura 

da composição e as considerações do público, ou seja, a maneira que é 

decodificado o discurso musical, os feitos da comunidade que ajudou esse gênero a 

se consolidar, como as figuras de Jacob do Bandolim e Alexandre Gonçalves Pinto, 

e por fim compreender as características do discurso desse repertório, assim como 

suas regras, para esclarecer a consolidação desse gênero. (SOUZA, 2016, p. 781). 

3.2 Características estruturais básicas 

Enfatizo as características estruturais que diferenciam os subgêneros um dos 

outros, além de apresentar as características do gênero Choro, levando em 

consideração que o Schottisch e a Polca brasileira compartilham com o Choro 

características estruturais como forma, harmonia e métrica, diferenciando-se 

                                                
13

 Maneira brasileira de ser tocar as danças europeias da época. O músico Henrique Cazes associa 
o termo choro “a maneira [ao estilo] exacerbadamente sentimental com que os músicos  populares da 
época abrasileiravam as danças europeias” (CAZES, 2010, p.17 apud SÈVE, 2016, 4). 
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principalmente pelo ritmo, performance e melodia.  

3.2.1 Schottisch 

O compasso da dança Schottisch é binário ou quaternário e possui um 

andamento rápido. Seu acompanhamento apresenta certa semelhança com a Polca, 

porém, de acordo com outros autores, detém um andamento mais lento. Com o 

decorrer do tempo, o Schottisch acabou se nacionalizando e dividiu-se em dois 

segmentos: um “de acentuações nítidas e colorido fraseado” e outro de “carácter 

triste e expressivo”14. (KIEFER, 1990, p. 27).  

Construída, geralmente com melodia e acompanhamento cométricos15, a 

interpretação das colcheias das melodias tende a ter um fraseado pontuado ou 

tercinado. Segundo Sève,“um procedimento similar ao encontrado na música 

barroca (notes inégales) e no jazz” (SÈVE, 2015, p. 97 apud MACHADO, 2019 p. 

59).  

 

Figura 1–Interpretação tercinada das colcheias. 
Fonte: MACHADO, 2019 p.59 

 

Figura 2 – Padrão rítmico característico do acompanhamento. 
Fonte: MACHADO, 2019 p.59 

 

Apesar de ser um gênero que tem como características as tonalidades 

menores e andamentos mais lentos, não é uma regra, afinal existem Schottisches 

em andamentos moderados, rápidos e em tonalidades maiores. Podemos observar 

                                                
14

 Almeida, apud Kiefer, 1990, p. 28. 
15

 Conforme Machado (2019, p. 47). Pertencente à estrutura rítmica, os termos cometricidade e 
contrametricidade são empregados pelos etnomusicólogos Simha Arom (1985) e Mieczyslaw Kolisnki 
(1973). Vale ressaltar que os termos utilizados por estudiosos africanistas europeus ou africanos 
(muitas vezes com formação musical europeia) constituem-se numa terminologia europeia para 
compreensão da música africana. Os termos cométrico e contramétrico referem- se mais ao conceito 
de métrica européia (tempo forte e fraco) do que africana. Usaremos estes termos na música afro-
brasileira, uma vez que se adequam bem à escrita vigente. 
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que no Schottisch Gargalhada de Pixinguinha, o andamento é acelerado e inicia-se 

na tonalidade de Dó maior. 

3.2.2 Polca 

A Polca originou-se no início do século XIX, na Boêmia, como uma dança de 

compasso binário e andamento vivo. Na análise dos acompanhamentos da Polca 

brasileira e sua evolução, devemos ter em mente o lado do ritmo da Polca 

importada, o Lundu (dança e canção) e a Habanera. Normalmente, seu 

acompanhamento não apresenta notas pontuadas, nem síncopes internas. (KIEFER, 

1990, p. 15-16) 

 

Figura 3 - Padrões rítmicos cométricos 
Fonte: MACHADO, 2019 p.56 

 

Figura 4 Padrões rítmicos acométricos 
Fonte: MACHADO, 2019 p.57 

3.2.3 Choro 

A partir do pensamento de Valente (2014), tomei por opção dividir, de forma 

resumida, as características estruturais do Choro em forma, métrica, harmonia e 

rítmica. Estas características vão ao encontro das características dos outros 

subgêneros citados (Schottisch e Polca), considerando que estes são subgêneros 

do Choro, sendo apenas a rítmica o principal diferencial entre eles.  
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3.2.3.1 Forma e métrica:  

A estrutura formal do Choro se relaciona com a forma rondó. Muitas das 

danças de salão das cortes europeias a partir do séc. XVIII adotavam a forma rondó, 

entre elas a Polca. As partituras importadas da polca, na sociedade do Rio de 

Janeiro do Segundo Império, eram comuns e em pouco tempo foram nacionalizadas 

pelas interpretações de grupos de Choro, por isso é natural que a polca brasileira 

seguisse sua estrutura formal.  (VALENTE, 2014, p. 35).  

O choro tradicional possui, na maioria das vezes, três partes, denominadas 
de A, B e C, apresentadas sempre com repetição. Estas partes, ou temas, 
são sempre contrastantes, e expressamos essa forma da seguinte maneira: 
AA-BB-A-CC-A. Este padrão consiste, geralmente, nessas três partes que 
mencionamos acima: A, B e C, com 16 compassos cada uma. Encontramos 
várias exceções neste padrão, por exemplo, nos choros formados por duas 
partes, ou então, em partes que excedem os 16 compassos tradicionais. 
(VALENTE, 2014, p. 35). 

3.2.3.2 Harmonia: 

O Choro tradicional não é conhecido por harmonias complexas, seus acordes 

são na maioria das vezes maiores, menores, diminutos e dominantes, devido a um 

nível de virtuosismo e andamentos rápidos que o Choro exige. As tonalidades mais 

usadas nos Choros são aquelas consideradas agradáveis para os instrumentos 

acompanhantes e que tenham muitas cordas soltas, deixando a sonoridade e a 

interpretação do conjunto mais natural. As tonalidades mais comuns são: Fá, Dó, Sol 

e Ré para tons maiores e para tons menores: ré, lá, mi e sol. (VALENTE, 2014, p. 

37). 

3.2.3.3 Ritmo: 

Os Choros, na maioria das vezes, são compostos em compassos binários. 

Machado (2019, p. 28) afirma que no Choro, o acompanhamento é apresentado 

pelos instrumentos da seção rítmica que são: cavaquinho, violões e percussão, às 

vezes só cavaquinho e violão, como na fase inicial do Choro e que a seção rítmica 

trabalha em conjunto, revelando padrões rítmicos recorrentes à determinada música. 

Machado (2019)  complementa: 
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No aspecto rítmico, partindo de uma macro para uma micro audição, o 
acompanhamento é constituído por uma levada, ou uma condução rítmica 
que apresenta padrões rítmicos recorrentes e característicos. Notamos que 
estes padrões são organizados, muitas vezes, por uma figura rítmica básica, 
que define as possibilidades rítmicas de toda obra, influenciando base e 

melodia.  (MACHADO, 2019, p. 29) 

 

 

Figura 5– Padrões rítmicos 
Fonte: MACHADO, 2019, p.31 

4. Fundamentação Teórica 

4.1 Autoetnografia 

Proveniente do grego o termo “Auto etnografia” se divide em: auto (si mesmo), 

ethnos (povo, indivíduos) e grafo (escrita). Santos (2017, p.218) define a 

autoetnografia como uma maneira de construir um relato (“escrever”), sobre um 

grupo de pertença (“um povo”), a partir de “si mesmo” (da ótica daquele que 

escreve). 

De acordo com Fortin, a “autoetnografia define-se pela escrita do eu‟ e 

permite o ir e vir entre experiências pessoais e as dimensões culturais...” (FORTIN, 

2009, p. 83). Trata-se de uma pesquisa com ênfase no pesquisador e o objeto de 

estudo, o performer e seu próprio material didático. 

Autoetnografia é uma pesquisa, escrita, história e método que liga o 

autobiográfico e pessoal ao cultural, social e político (Ellis, 2004, p. 19) 

Conforme Ellis (2015, p. 31), a autoetnografia é um método que oferece uma 

perspectiva privilegiada das práticas, significados e interpretações de 

fenômenos/experiências culturais. A pesquisa e a escrita a partir da experiência 
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vivida, momentos internos da experiência permitem aos autoetnógrafos cultivar uma 

"epistemologia da interioridade", de poder descrever uma experiência de uma forma 

que os pesquisadores "de fora" nunca puderam descrever. Além disso, o 

conhecimento interno pode ser usado para chamar a atenção para as 

complexidades das suposições comumente aceitas, tomadas por acaso, sobre estes 

fenômenos culturais. As primeiras referências encontradas sobre este campo de 

pesquisa, apesar de não serem nomeadas como, foram na década de 70 com o 

surgimento e ascensão das políticas de identidade. Santos (2017, p. 221) afirma que  

em 1975, o antropólogo e autor Karl Heider, para relatar um estudo em que 

integrantes culturais conhecem sobre suas próprias culturas, utiliza o termo 

“autoetnografia”. Em 1977, Walter Goldschmidt enfatiza o caráter pessoal, 

interpretativo e analítico da autoetnografia. Em 1979, David Hayano utiliza-se do 

termo autoetnografia para descrever antropólogos que conduzem e escrevem 

etnografias de si mesmos.  

Ainda conforme Ellis (Ibid), no final da década dos anos 1980, os estudiosos 

começaram a aplicar o termo "autoetnografia" ao trabalho que explorou a interação 

de “eus” introspectivos, pessoalmente engajados em crenças, práticas, sistemas e 

experiências culturais. Nos anos 90 a autoetnografia entra em ascensão como 

processo metodológico de pesquisa. 

  O período de ascensão do movimento autoetnográfico foi marcante para 

consolidá-la como um método qualitativo, assim como difundi-la como pesquisa 

qualitativa, através de Ellis e Botcher (Botcher, Ellis, 1996, apud Benetti, 2017, p. 

153).  

     Em Autoethnography - Understanding Qualitative Research, Tony E. 

Adams, Stacy H. Jones e Carolyn Ellis descrevem a autoetnografia como sendo um 

método de pesquisa que: 

a) reconhece os limites do conhecimento científico (o que pode ser conhecido ou 
explicado), particularmente no que diz respeito a identidades, vidas e 
relacionamentos, e cria relatos matizados, complexos e específicos de experiência 
pessoal/cultural; 

b) conecta experiências pessoais (internas), insights e conhecimentos a conversas, 
contextos e convenções maiores (relacionais, culturais, políticas); 

c) responde o chamado à narrativa e à história e dá igual importância ao 
intelecto/conhecimento e à prática estética/artística; 
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d) atende às implicações éticas de seu trabalho para si mesmo, para seus 
participantes e para seus leitores/audiências. (ADAMS, JONES, ELLIS, 2005, 
p.25, TRADUÇÃO MINHA)

16
. 

 Ao desenvolver meu processo etnográfico nas composições, defini certas 

prioridades, bem como preocupações e formas de realizá-las dentro de um método 

de pesquisa qualitativa. Tony E. Adams, Stacy H. Jones e Carolyn Ellis mencionam 

características que típicamente autoetnógrafos buscam em suas autoetnografias e 

que também busquei na minha, sendo elas: 

1.Experiência pessoal em primeiro plano em pesquisa e escrita 
                       2 Ilustrar os processos de sense-making (processos que buscam coerência) 
                       3.Usar e mostrar reflexibilidade. (Reflexões sobre as ações/processos) 
                       4.Ilustrar o conhecimento privilegiado de um fenômeno/experiência cultural 
                       5.Descrever e criticar normas, experiências e práticas culturais 

           6.Buscar respostas do público.  
(ADAMS, JONES, ELLIS, 2015, p.26, TRADUÇÃO MINHA)

17
. 

De acordo com Ellingson e Ellis (2008, p. 445, TRADUÇÃO MINHA)18, 

recentemente os autoetnógrafos começaram a distinguir-se uns dos outros, 

separando a autoetnografia evocativa da auto etnografía analítica. Os auto 

etnógrafos analíticos concentram-se no desenvolvimento de explicações teóricas de 

fenômenos sociais mais amplos, enquanto que os auto etnógrafos evocativos se 

concentram em apresentações narrativas que permitam dialogar e evocar respostas 

emocionais. Neste contexto, minha pesquisa contempla os dois segmentos: 

autoetnografia analítica e evocativa/emocional. 

                                                
16

• Recognizing the limits of scientific knowledge (what can be known or explained), particularly 
regarding identities, lives, and relationships, and creating nuanced, complex, and specific accounts of 
personal/cultural experience 
 • Connecting personal (insider) experience, insights, and knowledge to larger (relational, cultural, 
political) conversations, contexts, and conventions  
• Answering the call to narrative and storytelling and placing equal importance on intellect/knowledge 
and aesthetics/artistic craft  
• Attending to the ethical implications of their work for themselves, their participants, and their readers/ 
audiences. (ADAMS, JONES, ELLIS, 2005, p.25) 
17

1. Foreground personal experience in research and writing 
 2. Illustrate sense-making processes 
 3. Use and show reflexivity 
 4. Illustrate insider knowledge of a cultural phenomenon/ experience  
 5. Describe and critique cultural norms, experiences, and practices  

 6. Seek responses from audiences. (ADAMS, JONES, ELLIS, 2015, p.26). 
18

Recently autoethnographers have begun to distinguish themselves from one another by separating 
evocative from analytic autoethography. Analytic autoethnograhers focus on developing theoretical 
explanations of broader social phenomena, whereas evocative autoethnographers focus on narrative 
presentations that open up conversations and evoke emotional responses. (2008, p. 445).  
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  Os processos criativos envolvem a descrição de características estruturais, 

aspectos teóricos musicais relacionados à harmonia, forma e melodia de cada 

gênero musical, além das competências e habilidades ligadas ao instrumento como 

parte do entendimento do meu pensamento. Estas escolhas vieram de uma vivência 

com o Choro, uma afinidade afetiva, cultural, onde busquei o aprimoramento do 

próprio fazer musical, seja através da performance ou da composição dos Choros.    

Este método de pesquisa se aproxima da memória autobiográfica por transitar 

entre aspectos culturais e experiências pessoais, com a finalidade de pôr em 

evidência as partes mais particulares e sentimentais de si. “A memória 

autobiográfica é a evocação de eventos pessoais.” (SANTIAGO, 2018, p. 174). A 

memória autobiográfica segundo Gauer e Gomes (2006 apud SANTIAGO, 2018, p. 

174) “é como uma lembrança consciente de uma vivência pessoalmente vivida ou 

testemunhada, junto com um sentido de viver novamente o evento original e da 

convicção de que o acontecimento ocorreu”. Refletindo para um âmbito musical, a 

música e o Choro estão presentes diretamente na minha memória e história como 

indivíduo, entrando em contato com minhas narrativas e relatos de vida. 

 Para concluir, a música e a autoetnografia caminham juntas, ambas, além de 

inspirar, instigam o público a reflexões. Assim, conforme Bartleet e Ellis: 

Como já descobrimos, a música e a autoetnografia têm muito em comum. 
No coração de ambos está o desejo de se comunicar envolvente e histórias 
pessoais através de música e palavras, que inspiram o público a reagir, 
refletir, e, em muitos casos, retribuir. Em termos de processo, muitos dos 
músicos passam sua vida diária se movendo através de ciclos de criação, 
reflexão, aperfeiçoamento e performance. Estes ciclos ocorrem 
frequentemente em comunhão com uma ampla gama de fontes que 
inspiram e informam a criação do trabalho. Tais processos envolvem 
camadas complexas de consciência, dando sentido e significado que variam 
de músico para músico, e autoetnógrafo a autoetnógrafo. Estes processos 
não podem ser reduzidos a uma fórmula simples. (BARTLEET E ELLIS, 

2009, p.8, TRADUÇÃO MINHA)
19

.  

                                                
19

Music and Autoethnography: A Meeting of Two Worlds As we have discovered, music and 
autoethnography have much in common. At the heart of both is the desire to communicate engaging 
and personal tales through music and words, which inspire audiences to react, reflect, and, in many 
cases, reciprocate. In terms of process, many musicians spend their daily lives moving through cycles 
of creation, reflection, refinement and performance. These cycles often occur in communion with a 
wide range of sources that inspire and inform the creation of the work. Such processes involve 
complex layers of consciousness, meaning, and significance that vary from musician to musician, and 
autoethnographer to autoethnographer. These processes cannot be reduced to a simple formula.. 
(BARTLEET E ELLIS, 2009, p.8) 
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4.2 Processo Criativo 

 Ostrower (1977, p.187) afirma que criatividade é inerente ao ser humano, 

pois viver e criar estão conectados. O ato de criação consiste na capacidade 

humana de construir algo novo e compreender o que está sendo criado. Relacionar, 

ordenar, formar e significar as novas conexões da mente humana constitui o ato 

criativo. 

Ainda por Ostrower (ibid), como ser consciente, que está buscando 

compreender a vida, o ser humano não só cria porque gosta ou quer, mas sim 

porque necessita e faz parte do seu processo de crescimento como indivíduo. Na 

música acontece o mesmo processo, afinal compor também envolve representações 

cognitivas. Compor envolve fazer relações de suas experiências pessoais de vida, 

seu conhecimento empírico com seus conhecimentos teóricos, envolve organizar 

meu pensamento a ponto de dar forma às suas ideias musicais, fazendo com que 

elas tenham significado para você. 

Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora integrem, 
como será visto mais adiante, toda experiência possível ao indivíduo, 
também a racional, trata-se de processos essencialmente intuitivos. As 
diversas opções e decisões que surgem no trabalho e determinam a 
configuração em vias de ser criada, não se reduzem a operações dirigidas 
pelo conhecimento consciente. Intuitivos, esses processos se tornam 
conscientes na medida em que são expressos, isto é, na medida em que 
lhes damos uma forma. Entretanto, mesmo que a sua elaboração 
permaneça em níveis subconscientes, os processos criativos teriam que 
referir-se à consciência dos homens, pois só assim poderiam ser indagados 
a respeito dos possíveis significados que existem no ato 
criador.(OSTROWER,, 1977, p. 187). 

Quando nos deparamos com um estilo ou gênero que temos familiaridade, 

somos capazes através de um processamento cognitivo de acessar antecipações 

sejam elas rítmicas ou harmônicas de uma maneira intuitiva, devido a um 

conhecimento empírico, além do teórico musical. A este respeito, Wiggins declara: 

Como espécie, os humanos geralmente acreditam que estão em controle 
muito mais consciente do que é realmente o caso. Por exemplo, há 
evidência de que a consciência da intenção de falar surge um pouco depois 
do início das atividades associadas à geração de enunciados linguísticos no 
cérebro. Em termos gerais, muito da cognição é muito menos consciente do 
que pensamos que é, com base na introspecção, e é claro que só podemos 
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saber o que é consciente por definição, então pensaríamos dessa forma 
(WIGGINS, 2012,apud COLLINS, 2012, p.238, TRADUÇÃO MINHA) 

20
. 

Os processos se conectam com o ser humano sensível, cultural e consciente. 

O ser humano como sensível e consciente é uma herança biológica, porém o ser 

sensível e consciente se desenvolve dentro de formas culturais. Segundo Fayga 

Ostrower, "como processos intuitivos, os processos de criação interligam-se 

intimamente com nosso ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a 

criação se articula principalmente através da sensibilidade” (OSTROWER, 1977, 

p.187). Nosso comportamento é moldado por padrões culturais de um determinado 

grupo onde crescemos e nos desenvolvemos como pessoas. Ao nos tornarmos 

seres conscientes, a cultura influencia nossa visão do mundo, moldando nossos 

hábitos, ideias e desejos de acordo com nosso contexto social.  Na música, um 

indivíduo aculturado no Brasil, por exemplo, geralmente terá mais identificação com 

estilos musicais brasileiros, pois seu contexto cultural, social, além de suas 

lembranças como indivíduo são capazes de formar ideias implícitas sobre 

determinado estilo. O aprendizado não é apenas feito de maneira explícita, a partir 

de materiais teóricos, mas também de maneira implícita, tácita, a partir da 

experiência com o mundo ao seu redor. 

Todos meus processos criativos foram elaborados cuidadosamente, embora 

não tenha formação em composição. Durante os processos criativos aliei a intuição 

inventiva com o conhecimento da teoria musical, dos gêneros abordados e da minha 

prática de instrumentista – flautista e pianista. Conforme Aranha e Martins (2007, 

p.53), “a intuição inventiva é a intuição do sábio, do artista, do cientista, quando 

criam novas hipóteses; também na vida diária, enfrentamos situações que exigem 

soluções criativas, verdadeiras intuições súbitas”. Assim, como  o choro está inserido 

em meu contexto cultural desde criança, nas minhas memórias afetivas, sua  

influência no meu processo – na  forma como eu toco, improviso, crio, na  minha 

visão sobre ser musicista, dentro do contexto social que eu estou inserida – é 

                                                
20

 As a species, humans generally believe they are in much more conscious control than is actually 

the case. For example, there is evidence that conscious awareness of the intention to speak arises 
somewhat after the commencement of activity associated with generation of linguistic utterances in the 
brain. Broadly speaking, much of cognition is a good deal less conscious than we tend to think it is, on 
the basis of introspection, and of course we can only know that which is conscious by definition, so we 
would think that way. 
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enorme. Cresci escutando e ouvindo meu pai tocar música brasileira em meu recinto 

familiar, isso inclui o Choro.  

Posteriormente, aos 12 anos, quando eu já tinha iniciado meus estudos em 

flauta, comecei a tocar com o meu pai ao violão os primeiros Choros. No início do 

meu aprendizado formal, meus pais fizeram questão de me introduzir nas rodas de 

Choro da minha cidade, Santos. Estas aconteciam em vários lugares, especialmente 

no Clube do Choro, local que frequentei assiduamente até me mudar para Pelotas 

vindo cursar o bacharelado em flauta transversal na UFPel. Os lugares onde 

aconteciam as rodas faziam parte do meu habitué, assim como as pessoas que ali 

estavam presentes começaram a fazer parte do meu contexto social, o que 

influenciou a forma como me expresso musicalmente hoje em dia.  

As memórias das Rodas de Choro, dos ensinamentos passados por chorões 

mais experientes permanecem comigo até hoje. Este legado maravilhoso que tive o 

privilégio de receber tem um valor muito significativo no meu processo, nas minhas 

atividades musicais, seja improvisando, compondo e tocando Choro. 

Quando cheguei a Pelotas me deparei com o Clube do Choro de Pelotas, 

companheiros de curso e o professor Raul − que sempre estimula seus alunos a 

conectarem os repertórios erudito e popular − e a partir desses encontros pude 

continuar meu envolvimento com o Choro. Formei, juntamente com amigos de curso 

em 2017, um grupo de Choro carinhosamente batizado de “Chorei sem Querer”, em 

homenagem a um amigo que conquistamos em Pelotas, Julinho do Cavaco, 

compositor de um grande Choro, cujo nome foi motivo de inspiração ao nome do 

nosso grupo. 

O “Chorei sem Querer” tem um papel muito importante em minha formação 

como instrumentista, sendo um dos responsáveis pelas minhas aventuras 

composicionais, despertando meu interesse em criar e estudar o processo por trás 

da criação, afinal se trata de um grupo onde a criação está presente em todos os 

indivíduos. Além do “Chorei sem Querer”, em 2019, comecei a tocar com o grupo de 

Choro “Regional Avendano Júnior 21”, experienciando uma prática de Choro na qual 

                                                
21

A cidade de Pelotas apresenta em sua história uma forte tradição boêmia e, nesse contexto, 
destaca-se a prática do Choro que tem uma relevância significativa graças ao grupo de músicos que 
durante quase 40 anos tocou no Bar e Restaurante Liberdade, “liderado” por Avendano Jr., 
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notei grande aperfeiçoamento do meu ouvido harmônico, nas práticas de improviso e 

aprender novas melodias nunca tocadas, aperfeiçoando minha performance, 

ampliando meu repertório, estimulando meu processo criativo e me aproximando dos 

chorões da cidade, assim como do repertório de Choro local.  

5. Desenvolvimento do meu processo 

5.1 Choro nº 1 - Lembranças de Santos 

 Schottisch, Composição nível “A” - mais complexa, Semínima= 100 Bpm. 

5.1.1 Apresentação 

De acordo com Siqueira, o Schottisch chegou ao Brasil no começo da década 

de 1850. O Schottisch, no Brasil também conhecido como xote ou chótis, é uma 

antiga dança de salão que é uma palavra alemã que significa escocesa, porém este 

nome é enganoso. Siqueira argumenta que conforme o Dicionário Grove de Música, 

na verdade, trata-se de uma dança francesa derivada dos que os franceses 

imaginavam ser uma dança escocesa. (SIQUEIRA, apud KIEFER, 1990, p. 27) 

                                                                                                                                                   
cavaquinista e compositor de choros. Ao longo dos anos o Liberdade, como era conhecido, acabou 
se tornando o reduto de choro da cidade, sendo em 2011 realizado um documentário pela Moviola 
Filmes, levando o título do Bar: Liberdade. Com a morte de Avendano em 2012, os músicos 
continuaram tocando até o fechamento do estabelecimento, que se deu após a morte do seu 
proprietário, Sr. Dilermando Lopes. Posteriormente, os ex-integrantes do grupo que tocavam no 
Liberdade - Milton Alves, Roberval Silva e Paulino Azambuja, uniram-se a outros músicos - Paulinho 
Martins, Possidônio Tavares, Jucá de Leon, formando o “Regional Avendano Júnior”, onde mais tarde 
fui convidada a integrar ao grupo. Assim, o “Regional Avendano Júnior”  passou a tocar em outros 
bares da cidade, mantendo a tradição do choro e da seresta na cidade e, ao mesmo tempo, 
contagiando novas gerações. Paralelamente, com a criação do Curso de Música Popular na UFPel, o 
choro vem ganhando destaque, seja através do ensino e da pesquisa. Também foi criado o Clube do 
Choro de Pelotas, que em parceria com o Curso de Música Popular da UFPel, vem promovendo 
Rodas de Choro, Oficinas, apresentações no Conservatório de Música da UFPel, Centro de Artes, 
Mercado Municipal, Feira do Livro, entre outros locais, sempre mobilizando público e promovendo o 
envolvimento de jovens com a prática do gênero. Cabe ainda mencionar grupos de choro que se 
formaram em Pelotas, como: Sovaco de Cobra, Ninho do Pardal, Choro de Passarinho, Chorei sem 
Querer, Feito a Martelo, entre outros. Por fim, é importante mencionar o Acervo Digital do Choro de 
Pelotas, fruto de pesquisas sobre Choro na cidade, que pode ser acessado clicando no Acervo, 
importante trabalho de pesquisa realizado por professores e alunos do Curso de Música da UFPel.  
 
 
 

https://wp.ufpel.edu.br/choropelotas/acervo-do-choro-de-pelotas/
https://wp.ufpel.edu.br/choropelotas/acervo-do-choro-de-pelotas/
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A inspiração para esse Schottisch veio do conhecido “Gargalhada”, Schottisch 

de Pixinguinha, dedicado a Altamiro Carrilho. Uma composição linda, desafiadora e 

infelizmente nem tão tocada como deveria, talvez pela sua dificuldade. 

Iniciei o desenvolvimento deste Schottisch criando uma linha harmônica para 

as três partes, com o auxílio do piano. Após escrever as linhas harmônicas das 

partes A, B e C, desenvolvi as suas respectivas melodias.  

O nome do meu Schottisch foi uma homenagem a uma lembrança da minha 

infância e remete a quando estudei Gargalhada pela primeira vez em minha cidade 

natal, Santos, aos meus 15 anos de idade. No primeiro contato com a música eu não 

estava preparada tecnicamente para a execução da mesma, porém minha vontade 

de estuda-la era grande. Senti-me insatisfeita com o resultado final obtido na época, 

mas refleti sobre o meu processo naquele momento, percebendo que seria melhor 

revê-la em outro momento do meu aprendizado. Posteriormente no começo da 

minha graduação na UFPEL, estudei-a novamente e os resultados foram 

satisfatórios, devido a uma evolução técnica, musical e, sobretudo, a uma nova 

consciência da utilização do corpo.  

5.1.2 Forma e métrica: 

Este Schottisch está composto seguindo o padrão da forma Rondó 

(A/BB/A/CC/A) e cada parte é composta por 16 compassos cada.  

5.1.3 Modulações: 

Esta composição segue uma relação de modulação comum a uma melodia de 

Choro: 

Parte A - Dm (I) 

Parte B - A (V) 

Parte C - F (III: relativa maior da parte A)  

 



36 
 

5.1.4 Fraseados e Interpretação: 

Quando os chorões fraseiam nos Choros é de praxe compor seus fraseados 

de recurso interpretativos tais como ornamentos, articulações, variações rítmicas e 

melódicas, conforme já mencionado brevemente nos objetivos e que será visto neste 

capítulo mais detalhadamente. 

5.1.4.1 Parte A  

Conforme Dias (1996, p. 36), “Não há regra específica para articulação no 

Choro; raramente são feitas indicações nas partituras. As combinações ficam a 

critério do executante, refletindo sua individualidade. […]”. Assim, neste Schottisch 

quis proporcionar possibilidades ao intérprete para adotar suas próprias articulações 

como forma de instigá-lo, sugerindo apenas algumas na partitura.  A articulação que 

adotei para a parte A foi aquela que me ofereceu mais conforto ao tocar, 

proporcionando um fraseado que supriu as minhas expectativas ao estilo proposto.  

Em minha interpretação, nos primeiros quatro compassos articulei as notas 

utilizando o golpe de língua simples, através da sílaba Tê, ainda que possam ser 

utilizadas outras sílabas (Tu, Ti, Dá, Dê, Di, Dô, Du), não só como possibilidade de 

instigar o estudo do posicionamento da língua dentro da boca para cada uma destas 

sílabas - que resulta em articulações mais fáceis/ágeis e outras nem tanto - como 

também o estudo da sonoridade resultante das diferentes modelações que a 

cavidade bucal pode sofrer através dos diferentes posicionamentos da língua. 

Sobre a sonoridade, Krell (1997) chama atenção à modulação do 

espaçamento da boca dizendo: 

Abrir e criar o maior espaço possível na boca, especialmente para o Mi 
médio e para as articulações de registro grave. Experiência com os efeitos 
que diferentes ressonâncias de vogais (A, E, I, O, U e Y) podem ter sobre a 
modulação da qualidade sonora. Toque sempre com sua garganta relaxada 
e aberta. Boceje um pouco antes de iniciar um som para ter esta sensação 
de abertura. Até mesmo a língua pode desempenhar um papel. Por 
exemplo, para ajudá-lo a tocar passagens em escala descendente, coloque 
a ponta na base dos dentes inferiores e arqueie o resto em direção ao teto 
da boca. (KRELL,1997, p.4 )

22
. 

                                                
22

Open and create as much space as possible in the mouth, particularly for the middle E and for the 
low register articulations. Experiment with the effects that various vowel resonances (A, E, I, O, U and 
Y) can have in modulating the tone quality. Always play with a relaxed, open throat. Yawn just before 
starting a sound to get this feeling of open-ness. Even the tongue may play a part. For example, to 
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Figura 6 – Começo da parte A 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Nos compassos seguintes, até o final da parte A, na maior parte da melodia 

continuo utilizando o golpe simples, contudo, nos registros mais agudos da melodia 

(compassos 6/7/9/12/13/14/15) optei por ligar duas notas, suavizando a articulação. 

Como podemos observar pelos extratos da partitura, a melodia possui um 

desenho melódico ascendente, proporcionando ao flautista oportunidade de 

desenvolver a sonoridade e articulação na região aguda do instrumento, que requer 

sempre estudo, seja de qualidade do som e articulação.   

 

Figura 7 – Continuação da parte A 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

                                                                                                                                                   
assist in playing ascending diminuendo scale passages, place the tip at the base of the lower teeth 
and arch the remainder toward the roof of the mouth. (KRELL,,1997, p.4 - The National Flute 
Association, Inc. Santa Clarita, California.) 
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5.1.4.2 Parte B 

Em toda a parte B, a articulação que adotei continuou igual a parte A, 

utilizando o golpe simples, podendo ser usadas as sílabas mencionadas acima. O 

padrão rítmico adotado foi de quatro colcheias, o que não impede o intérprete de 

criar suas próprias variações, sejam elas melódicas ou rítmicas. A região 

desenvolvida foi a média, que embora não tenha maiores dificuldades no processo 

de emissão, é importante cuidar manter a qualidade do som.  

Em todas as partes da composição, as sugestões de respiração determinadas 

foram as que me proporcionaram uma maior naturalidade ao tocar, ao mesmo tempo 

que na condução da melodia.  São sugestões, portanto cada intérprete deverá 

avaliar qual momento para respirar lhe proporciona maior conforto e naturalidade, 

tomando cuidado para não respirar entre frases, cortando o sentido melódico e 

motívico.  

 

Figura 8 – Começo da parte B 
Fonte: Elaboração da autora. 

5.1.4.3 Parte C 

Na parte C desta composição, os agrupamentos de colcheias tercinadas 

mantêm um padrão rítmico. Assim como notamos um padrão rítmico, a articulação 

também possui um padrão, ligando sempre a segunda nota com a terceira do grupo, 

e articulando a primeira. A melodia é composta pelos arpejos dos respectivos 

acordes, com pequenas variações melódicas no compasso 38, transitando entre 

registros distintos do instrumento, tornando-se desafiador ao instrumentista pela 

mudança de região de maneira rápida, exigindo um domínio do apoio, foco e 



39 
 

articulação. É interessante tocar a primeira nota de cada grupo de tercinas ora com o 

ataque simples, ora em tenuto, possibilitando que o tema seja delineado por essas 

notas mais expressivamente.  

 

 

Figura 9– Começo da parte C  
Fonte: Elaboração da autora. 

5.1.5 Sugestões de estudo 

Antes de tocarmos qualquer melodia que não estejamos familiarizados, 

acredito que devemos observar o andamento. Apesar do andamento deste 

Schottisch ter a indicação da semínima = 100 Bpm, considerado um andamento 

moderado, para estudar com mais atenção e conforto os aspectos técnicos - 

interpretativos (fraseado, articulação, apoio, respiração, digitação) e não se 

equivocar na leitura, é ideal estudar em um andamento inferior, sempre 

acompanhado do metrônomo. Sugiro começar com o andamento de 70 Bpm,  

ressaltando que conforme o avanço dos estudos do intérprete, este andamento irá 

aumentar gradativamente até chegar ao andamento proposto.  

Complemento que todas as sugestões de estudos apresentadas ao longo 

deste trabalho podem ser aplicadas em todas as composições.  
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Para facilitar a internalização da digitação e entendimento do fraseado, sugiro 

estudar a melodia de todas as partes em diferentes células rítmicas.   

 

Figura 10 – Exemplo 1 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Figura 11 – Exemplo 2 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Na parte C, podemos identificar o tema implícito nas colcheias tercinadas, 

assim como seu o acompanhamento, estudando-os separadamente, fazendo o uso 

de semínimas, colcheias ou semicolcheias. Temos o exemplo dos 4 primeiros 

compassos relativos ao tema implícito (semínimas) e seu respectivo 

acompanhamento (colcheias). 

 

Figura 12 – Exemplo 3 (melodia) 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Figura 13 – Exemplo 4 (acompanhamento) 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para o estudo do triplo golpe de língua, sugiro aproveitar as tercinas 

presentes na parte C. De acordo com D'Avila (2007, p. 23), o triplo golpe tem a 

finalidade de aumentar e facilitar a velocidade das notas e seu nome originou-se 
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pela alternância de uma única sílaba por duas outras iguais. (T - K - T - T - K - T ). 

Nyfenger se manifesta de maneira interessante sobre o uso dos “Tês” consecutivos: 

 
Tercinas costumam ser um sinal para empregar o golpe triplo. Famosos 
solistas de trompete usavam no auge das bandas de concerto este método, 
TKT, TKT, como uma exibição de destreza da língua para metralhar a 
platéia. Infelizmente, na maioria dos casos, estas tercinas soavam desiguais 
e mancas. Uma boa razão para eliminar esta técnica de sua mala de 
truques é que ela contém dois T’s consecutivos, como uma roda com uma 
superfície achatada. Isto é análogo aos instrumentistas de corda tocando 
“down-up-down” “down-up-down”, ou a um timpanista atacando “right-left-
right” “right-left-right”. Repetir o mesmo golpe nega a vantagem e a razão 
para a existência de golpes múltiplos. De volta à Idade da Pedra. Qual é o 
antídoto? Observe atentamente um instrumentista de corda tocando 
tercinas. O primeiro grupo de três notas começa com arco em baixo e o 
segundo grupo com arco em cima. O instrumentista nem pensa em 
empregar dois golpes na mesma direção em notas consecutivas. O 
percussionista se prepara para uma alternância de mãos, já tendo gasto 
horas treinando golpes simples sobre cada mão para que, quando for o 
momento de alternar, o ouvinte seja incapaz de distinguir um do outro. 
Então o golpe-triplo torna-se meramente golpe-duplo. Strauss nunca quis 
que suas valsas atravessassem suas barras de compasso, nem o 
Cristianismo inventou a tercina para testar a paciência do homem e a 
conformidade com números ímpares. Quando um estudante protesta por ser 
retirado de seu velho hábito de golpe-triplo (ao qual eu me refiro agora 
sarcasticamente como simples-duplo), eu peço a ele que toque uma 
passagem em golpe-duplo. Quando as coisas estão indo bem, eu começo a 
adicionar uma palma a cada três notas e então o caso para a simplicidade 
está encerrado! (NYFENGER, 1986, p. 89, apud D’AVILA, 2004, p. 105-

106)
23

. 

Fazendo referência a Nyfenger, sugiro que façamos o uso do simples-duplo 

(T-K-T  K-T-K  T-K-T, etc...) para o estudo do triplo golpe: 

                                                
23

 Triplets used to be a sign to engage in triple tonguing. Famous cornet in the heyday of concert 
bands used this device, TKT, as a display of lingual dexterity and to machine-gun down the audience. 
Unfortunately, in most cases, these triplets sounded uneven and limping. A good reason to strike this 
technique from your bag of tricks is that it contains two consecutive T’s, like a wheel with one flat 
surface. This is analogous to a string player bowing triplets down-updown down-up-down, or a 
timpanist stroking right-left-right right-leftright. By repeating the same stroke, the original reason for, 
and advantage of, multiple-tonguing is negated. Back to the Stone Age. What is the antidote? (or anti-
dope?) Watch the string player execute triplets. The first group of three notes begins downbow, the 
second group upbow. The player never even considers two strokes in the same direction on 
consecutive notes. The percussionist has prepared for an alternation of hands, having spent hours 
drilling single strokes on each so that when the time comes to alternate, the listener will be unable to 
tell them apart. So triple-tonguing becomes merely double-tonguing. Strauss never wanted waltzers to 
trip over his bar lines, nor did Christianity invent the triplet to test man’s patience and conformity to odd 
numbers. When a student protests at being withdrawn from his old habit of triple (or what I now 
sarcastically refer to as single-double) tonguing, I ask him to play a passage (Fig. 39) in double-
tonguing. When things are rolling along smoothly, I begin to superimpose a clap every three notes, 
and the case for simplicity is closed! (NYFENGER, 1986, p.89) 
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Figura 14 – Exemplo 5 
Fonte: Elaboração da autora 

5.2 Choro nº 2 - Saltitante 

Polca, Nível “B” – intermediário, Semínima = 95 Bpm 

5.2.1 Apresentação 

Sobre a chegada da Polca, Baptista Siqueira apresenta: “A polca, chega à 

metrópole brasileira precisamente em outubro de 1844, segundo registro que do 

acontecimento faz o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, daquele mês e ano. E, 

nessa mesma época, nas comemorações de aniversário do Imperador D. Pedro II, 

na sala do teatro S. Francisco [...]”. (SIQUEIRA, 1967, p. 45 apud KIEFER, 1990, p. 

16).  De acordo com Siqueira (1990, p. 16), a nova dança, a Polca, difundiu-se e se 

espalhou pelo Brasil como uma rapidez imensa e tornou-se muito importante. 

Tendo em mente a célula rítmica da polca para guiar meu pensamento criei a 

linha melódica e, posteriormente, a harmônica com o auxílio do piano.  

 

Figura 15 – Ritmo básico da polca 
Fonte: Elaboração da autora. 
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A inspiração para o nome dessa Polca deu-se por sua introdução, remetendo 

esta um sentimento alegre e irreverente.  

5.2.2 Forma e métrica  

Seguindo o padrão clássico, esta Polca tem a forma Rondó (AA/BB/A/CC/A), 

composta por 16 compassos cada.  

5.2.3 Modulações 

Esta composição segue uma relação de modulação comum a uma melodia de 

Choro: 

Parte A: F ( I ) 

Parte B: Dm ( relativo menor da parte A ) 

Parte C: Bb ( IV ) 

5.2.4 Fraseados e Interpretação: 

5.2.4.1 Introdução e Parte A  

A melodia da introdução está formada pela célula rítmica apresentada acima, 

que é a mesma reproduzida pelo acompanhamento inicial.  

A articulação escolhida novamente foi aquela que me ofereceu mais conforto 

ao tocar, proporcionando um fraseado claro, fundamentado conforme DIAS (1996, 

p.36), principalmente na vivência e prática do gênero, uma vez que não há regra 

específica para a articulação no Choro. Na introdução, articulei as duas 

semicolcheias com staccato, de maneira que soasse percussivo e remetesse ao 

acompanhamento. Durante a parte A, mantive uma divisão rítmica recorrente nas 

melodias de Choro, conforme apresentado abaixo, como forma de dar condução ao 

fraseado. 



44 
 

 

Figura 16 - Fragmento de Choro nº 2 – Saltitante 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Como ilustração desta ideia, apresento o Choro “Esquecimento”, de Dante 

Santoro24 (1904-1969): 

 

Figura 17 – Esquecimento de Dante Santoro  
Fonte: (O MELHOR DO CHORO BRASILEIRO, 1998, p30) 

5.2.4.2 Parte B  

Durante todo o processo composicional da parte B, uma ideia que 

predominou em meu processo criativo foi o de propor uma articulação que pudesse 

ter afinidade com o caráter dessa Polca. Nesta direção, me respaldei em Dias (1996) 

quando esta diz: 

Os sugestivos títulos dos choros nos remetem às fontes de inspiração dos 
compositores, pré-determinando o caráter que a música deve assumir. 
Contudo, o andamento, propriamente dito, é designado pelos subtítulos. 
Desta forma, faremos uma associação aproximada com as indicações 
metronômicas, para melhor esclarecimento. (DIAS, 1996, 38-39). 

Dito isso, de acordo com ela, essa Polca se classifica como uma Polca Choro 

(semínima=95).  

                                                
24

 Dante Santoro (Porto Alegre RS 1904 – Rio de Janeiro RJ 1969) instrumentista e compositor. Foi 
para o Rio de Janeiro em 1919, onde mais tarde ingressou na Rádio Educadora, passando depois 
para a Vera Cruz e finalmente para a Nacional, como líder e flautista do Regional de Dante Santoro, 
trabalhando nessa emissora durante 33 anos, 30 dos quais à frente do Regional. Inicialmente o 
conjunto era formado por ele (flauta), Carlos Lentine (violão), Valdemar (cavaquinho), Joca 
(pandeiro), mais tarde substituído por Jorginho (Jorge José da Silva), Norival Guimarães, Rubens 
Bergman, Valzinho (violões). Posteriormente o regional sofreu modificações, com a saida de Rubens 
Bergman e o ingresso de César Moreno e César Faria (violões). 
Fonte: https://cifrantiga2.blogspot.com/2018/02/dante-santoro-biografia.html 
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Assim, temos grupos seguidos de semicolcheias pensados para trabalhar o 

golpe duplo no instrumento, no entanto proponho o uso de ligaduras em 

determinados compassos para (27, 28, 30, 34, 35, 37, 39) de maneira a facilitar a 

interpretação, possibilitando respirações rápidas e controladas.  

 

 

Figura 18 – Começo da parte B. 
Fonte: Elaboração da autora. 

5.2.4.3 Parte C  

A parte C foi criada dando importância às ornamentações, assim como para 

causar contraste entre a segunda parte. Os glissandos25 descendentes e 

ascendentes possibilitam ao flautista treinar a escala cromática, exigindo-o uma 

digitação precisa com os dedos próximos às chaves. De acordo com  Gustav Scheck 

(1975, p. 88, apud D'AVILA, 2004, p. 139), os glissandos vieram dos instrumentos de 

cordas e do canto, principalmente das maneiras não européias de tocar. Ainda 

conforme D'AVILA: 

Na prática a execução deste efeito ocorre através do "deixar cair" um som 
ou "força-lo para cima", através da modificação da posição dos lábios, do 
movimento de rotação, para dentro ou para fora, do bocal da flauta e/ou da 
abertura ou fechamento das chaves lentamente. (D'AVILA, 2004, p.139) 

Um exemplo clássico onde o glissando é utilizado na literatura  brasileira do 

repertório da flauta, é no III. movimento (Lembrando Pixinguinha) da Sonatina em Ré 

Maior, de Radamés Gnattali,  inspirado provavelmente na gravação de Pixinguinha 

                                                
25

 Consiste no deslizamento entre duas notas reais (SANTOS NETO, VENTURINI, 2017, p. 71) 



46 
 

“O Urubu e o Gavião”, também conhecida por Urubu Malandro ou Samba do Urubu, 

gravação histórica de 26/03/1930, conforme encarte do CD dulpo “100 Anos 

Pixiguinha”, BMG Ariola. 

O contraste da parte C em relação a parte B acontece, principalmente, de 

uma maneira rítmica. Notamos que na parte C, temos frequentemente o uso de 

semínimas e mínimas, originando uma melodia mais tranquila por suas notas longas, 

levando em consideração o andamento original de 70 BPM.  

 

 

Figura 19 – Começo da parte C. 
Fonte: Elaboração da autora. 

5.2.5 Sugestões de estudo 

Sempre levando em consideração o andamento, é ideal estudar em um 

andamento inferior, como já foi mencionado anteriormente.  

 A parte A possui uma melodia formada por arpejos dos respectivos acordes 

até o compasso 17, voltando a arpejar no compasso 21 apenas, portanto acredito 

que pensar nos acordes e reproduzi-los em forma de arpejos, direcionando - os de 

acordo com a harmonia, de forma diferenciada a melodia e com diferentes células 

rítmicas, é um bom caminho para compreender a melodia e harmonia da parte A.  
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Figura 20 – Parte A 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Frequentemente nas melodias de Choro podemos identificar antecipações 

harmônicas. No exemplo a seguir, apresento os arpejos dos primeiros quatro 

compassos da parte A com células rítmicas recorrentes do Choro, juntamente com  

antecipações harmônicas presentes na melodia nos compassos 3 e 4, possibilitando 

o intérprete conhecer os caminhos harmônicos através do fraseado. 

 A presença da nota C# no acorde de C7, representa uma antecipação 

harmônica na melodia, direcionando-a para a tonalidade seguinte de Dm, afinal no 

campo harmônico do acorde de C7 não encontramos C#. Assim como no final do 

terceiro compasso, o Bb natural presente na melodia antecipa a tonalidade de C7.   

 

 

Figura 21 – Exemplo 1 
Fonte: Elaboração da autora 
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Sugiro ainda, para aprimorar a igualdade da articulação das sílabas no duplo 

golpe na parte B, ora praticar com Tê-Kê ou Dô-Gô ou Dá-Gá ou  Du-Gu ou Dê-Guê 

ou ainda Tu-Ku, Ti-Ki e ora inverter, Kê-Tê, Gô-Dô, Gá-Dá, Gu-Du, Guê-Dê ou Ku-

Tu, Ki-Ti.  Além disso, as sílabas explosivas, Tê, Dô, Dá, Du, Dê, Tu ou Ti, via de 

regra, o processo de emissão é mais fácil. Assim, iniciar os estudos praticando as 

segundas sílabas (Kê, Gô, Gá, Gu, etc) é uma forma de conseguir um pouco de 

igualdade no processo de emissão, não deixando o duplo golpe soar desigual, 

manco, fato que muitas vezes acontece quando as sílabas não estão bem 

trabalhadas dentro da cavidade bucal.  

 

Ainda conforme D’AVILA (2007): 

A fadiga torna-se uma queixa comum daqueles que praticam indevidamente 
o movimento da língua, o que prejudica a velocidade do duplo golpe logo 
após tocar as primeiras linhas: língua tensa gera articulações mancas e 
irregulares que, com toda a certeza, frustram qualquer flautista. (D’AVILA, 
2007, p. 21).  

 
Sobre o duplo golpe, com propriedade, Nyfenger assim se manifesta: 

Em primeiro lugar, não o faça! Ao invés disso pratique duas formas de 
golpes simples. Isole, análise, e vença. TTT “é moleza”, mas KKK é 
desconfortável, desajeitado. Tocando repetidos K’s, há tempo de corrigir, de 
minimizar o movimento, de trazer a língua para uma posição mais relaxada 
e menos para frente e de obter a máxima incisividade. Quando T e K forem 
tão similares quanto possível, nós podemos aplicá-los a uma passagem em 
escala. ...] (NYFENGER, 1986, p.85 apud D’AVILA, 2007, p. 21)

26
. 

 

Figura 22 – Exemplo 2. Os primeiros quatro compassos da parte B 
Fonte: Elaboração da autora 

                                                
26

At first! Instead practice two forms of single-tonguing. Isolate, analyze, and conquer. TTT is old hat, 
but KKKK is awkward. By playing repeated K’s there is time to correct, to minimize motion to bring the 
tongue into a more relaxed, forward position, and to attain the maximum incisiveness. When T and K 
are as similar as possible, we can apply them to a scale passage. ...” (NYFENGER, 1986, p.85 ) 
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5.3 Manhã de Domingo 

 Choro, Nível “C” – iniciante, semínima = 80 Bpm. 

5.3.1 Apresentação  

Como já mencionado anteriormente, o Choro passou por uma metamorfose 

para se constituir como gênero, possuindo uma variedade de mudanças de 

significados. 

Este Choro foi composto a partir de uma harmonia pré-existente do Choro 

“Descendo a Serra”, de Pixinguinha, tendo como inspiração para a criação do 

fraseado da parte B o Choro “Mirando - te”, de Severino Araújo.  

O título surgiu da parte B, que tem um caráter mais tranquilo e sossegado, 

remetendo a uma manhã de domingo.  

5.3.2 Forma e métrica  

Diferente das outras composições, este Choro possui duas partes, porém 

continua na forma Rondó (AA/BB/A) com 16 compassos cada.  

5.3.3 Modulações 

Esta composição segue uma relação de modulação comum a uma melodia de 

Choro: 

Parte A: C (I) 

Parte B: G (V) 

5.3.4 Fraseados e Interpretação 
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5.3.4.1 Parte A  

O tema da parte A é formado por uma melodia simples com contratempos e 

duas células rítmicas recorrentes em melodias de choro.  

 

Figura 23 – Primeira célula rítmica 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Figura 24 – Segunda célula rítmica 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Essas células rítmicas que são os motivos que constituem o tema da parte A, 

se apresentam pela primeira vez no primeiro sistema, e posteriormente, no terceiro 

sistema, são reapresentadas. 

 

Figura 25 – Começo parte A 
Fonte: Elaboração da autora 
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5.3.4.2 Parte B  

A parte B foi pensada para os flautistas treinarem o uso dos tremolos, tal 

como o registro mais grave do instrumento. O contorno melódico e a rítmica desse 

Choro teve como inspiração a célula rítmica presente no Choro “Mirando-te” de 

Severino Araújo.  

 

Figura 26 – Mirando-te Severino Araújo 
Fonte: SEVERINO ARAÚJO, 1997. 

 

Figura 27 – Começo parte B  
Fonte: Elaboração da autora 

5.3.5 Sugestões de estudo 

A acentuação no Choro também deve ser executada pelos intérpretes que 

detém a melodia. Dias (1996) afirma: 

A acentuação em choro, assim como nos demais gêneros musicais 
brasileiros, deve ser fundamentada no conhecimento dos ritmos populares e 
seus instrumentos de percussão. Aconselha-se um estudo em paralelo da 
percussão popular, para uma assimilação prática das marcações rítmicas. 
Mesmo que os instrumentos de percussão não estejam presentes no 
momento da execução, como no caso de uma apresentação apenas com a 
flauta e violão, é necessário uma simbiose com seus elementos. (DIAS, 
1996, p. 39).  
 

          Mencionado isto, a música brasileira que apresenta a  fórmula de compasso 

2/4, os acentos, muitas das vezes, se localizam no 2° tempo. A parte A é formada 

por um tema sincopado e para a execução das síncopes no Choro devemos ter em 
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mente que a colcheia não deve ser tão alongada, resultando em uma interpretação 

com mais com mais balanço, ginga.  

 

Figura 28 - Começo parte A 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Para o estudo da parte B de “Manhã de Domingo”, sugiro tocar a melodia 

inteira sem fazer o uso dos tremolos27, possibilitando a partir da assimilação da 

melodia sem o ornamento, facilitando o uso do mesmo. Para fazermos o uso da 

digitação correta dos tremolos na flauta transversal, Celso Woltzenlogel em seu 

“Método Ilustrado de Flauta Transversal”, expõe de maneira clara a digitação dos 

trêmulos com intervalos de terças, quartas, quintas, sextas, sétimas e oitavas28.  

É comum que tenham variações e improvisos no Choro, sejam elas “[…] 

através de modificações rítmicas e ornamentais sobre a melodia original, ou que se 

crie novos motivos melódicos durante os compassos retomando o tema em seguida. 

[...] a habilidade de se ‘brincar’ ou variar sobre a melodia é uma característica 

admirável em um bom chorão.” (SANTOS NETO, VENTURINI, 2017, p.121). 

Apresento a seguir uma sugestão de variação para a parte A desse Choro: 

 

                                                
27

 Uma nota repetida rapidamente para prolongar sua duração. É utilizado sobretudo em instrumentos 

de cordas como cavaquinho e bandolim. (SANTOS NETO, VENTURINI, 2017, p. 71).  
28

 WOLTZENLOGEL, Celso, 1995, p. 304-305-306-307-308-309 
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Figura 29–Sugestão de variação 
Fonte: Elaboração da autora 

Sugiro como maneira de treinar improvisação, tocar a sugestão acima como 

inspiração, e posteriormente, criar sua própria variação.  
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6. Conclusão 

É com grande alegria que finalizo este TCC, expondo com carinho e 

dedicação minhas criações, refletindo sobre minha trajetória como ser humano e 

musicista. Sempre transitei entre as linguagens erudita e popular, o que tornou este 

trabalho possível graças aos diversos músicos que fizeram parte da minha trajetória 

até aqui. 

 

Esta autoetnografia representa a síntese da importância da prática, estudo e 

criação de Choros em meu aperfeiçoamento musical. Os conhecimentos empíricos 

adquiridos pela prática, desde o início da minha formação como intérprete, foram 

responsáveis por muitas das decisões melódicas, ora harmônicas, a partir do 

desenvolvimento do meu ouvido harmônico. O estudo sistemático da flauta me fez 

repensar sobre o uso do meu corpo, aprimorando minhas competências e 

habilidades relacionadas à articulação, sonoridade, digitação e, sobretudo, ao uso 

do meu próprio corpo. A criação, a mais recente das minhas aventuras musicais 

possibilitou-me, além de externalizar minhas ideias, aperfeiçoar meu conhecimento 

no que se diz respeito à composição no Choro e investigar um universo teórico 

maravilhoso: Processo Criativo.  

 

Antes da elaboração deste trabalho tinha muitas dúvidas sobre o possível 

tema. Através de muitas conversas com meu orientador o Choro e a pedagogia 

foram se alinhando em meus pensamentos de maneira muito natural. Assim, fui 

refletindo como minhas propostas pedagógicas poderiam ser úteis a diferentes perfis 

de flautistas, afinal, quando desenvolvemos propostas pedagógicas, considerar que 

o aprendizado, seja qual for, varia de indivíduo para indivíduo, existindo mais de um 

caminho para se aprender sobre determinado assunto, é fundamental. 

 

 Tendo isso em mente, após a análise dos meus processos criativos, percebi 

que é importante mostrarmos nosso raciocínio de forma clara, mostrando diversas 

possibilidades de estudo, assim como é igualmente importante procurarmos 

entender o raciocínio de outros, afinal alguém pode se identificar com o seu discurso 

e, dessa maneira, este alguém poderá auxiliar e inspirar outras pessoas a encontrar 

os seus próprios caminhos e raciocínios. 
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A decisão por escrever sobre este tema, como disse, deu-se de maneira 

natural, somando-se ao desejo de instigar outros intérpretes, principalmente 

flautistas, à prática do Choro, além da minha curiosidade e afinidade com o assunto. 

Minha ideia inicial para o registro dos áudios que acompanham este trabalho seria 

com meu grupo, o “Chorei Sem Querer”. Devido as circunstância – limitação do 

tempo e montagem dos registros, uma vez que não podemos nos juntar em função 

da pandemia – tive que abandonar a ideia e, usando eu mesma o piano, que 

felizmente tive formação básica, desenvolvi, além da harmonização, o próprio 

acompanhamento.  

 

Meu primeiro contato com o Choro em Pelotas foi com o Clube do Choro de 

Pelotas, onde fui acolhida, participando de rodas, encontros de estudo e 

apresentações. No ambiente de convívio do Clube do Choro e da UFPEL, conheci 

meus amigos e integrantes do grupo “Chorei sem Querer”, sendo convidada 

posteriormente pelos integrantes do Regional Avendano Jr. a integrar o grupo, o que 

eu considero um grande momento da minha trajetória como chorona na cidade.  

 

Em Pelotas tive a oportunidade de dar continuidade a minha prática com o 

Choro, o que foi fundamental para o meu aperfeiçoamento como flautista, chorona e, 

principalmente, como compositora. Meu primeiro contato com a composição deu-se 

no Festival Internacional de Música de Pelotas (2018) com a classe de composição 

de Choro com o grupo Sexteto Gaúcho, quando criei meu primeiro maxixe, 

“Tangueado no Castelo”. A partir deste encontro comecei a desenvolver interesse 

em compor e, com a influência do “Chorei sem Querer”, esta prática tornou-se mais 

presente.   

Concluindo, reitero aqui minha gratidão aos grupos de Choro aos quais 

integrei, e ainda integro, aos meus professores de música e os chorões, dentre eles 

meu pai. Ao "Chorei Sem Querer", Regional Avendano Jr., Clube do Choro de 

Santos e Pelotas, e tantos outros músicos – chorões e não chorões − que passaram 

por minha vida, contribuindo para meu desenvolvimento e formação de minha 

personalidade como musicista, desejando que este TCC possa inspirar e, quem 

sabe, ajudar outros flautistas e músicos a iniciarem e/ou aprimorarem sua prática no 

Choro.   
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 Links para os Áudios 

https://drive.google.com/drive/folders/1f2CntsKztbKr54y6ilTJQb-

_d1Qb1EP4?usp=sharing 

Chorei sem Querer: https://www.youtube.com/watch?v=bAAf0OFBC2g 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1f2CntsKztbKr54y6ilTJQb-_d1Qb1EP4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f2CntsKztbKr54y6ilTJQb-_d1Qb1EP4?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bAAf0OFBC2g

