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RESUMO: Este trabalho propõe uma comparação entre diferentes métodos e contextos de 

ensino do bandolim em Brasília direcionado ao aprendizado do Choro, algo muito pouco 

explorado até o presente momento. Para tanto, foi realizado estudo de caso envolvendo três 

diferentes locais que oferecem o curso de bandolim, a saber: duas grandes instituições de ensino 

musical da cidade (Escola de Música de Brasília e Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello) 

e um contexto de aula particular. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas com 

professores, além de levar-se em conta a experiência pessoal do autor enquanto professor de 

bandolim. Foram abordados os seguintes aspectos: estrutura curricular de cada escola, a 

metodologia de cada professor, o repertório estudado em ambas as instituições e o 

desenvolvimento geral dos alunos. Os resultados apontam as diferenças e semelhanças 

pertinentes a cada contexto pesquisado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino do bandolim no choro, Escola de choro Raphael Rabello, 

Escola de música de Brasília, aula particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT: This paper proposes a comparison between different ways and places dedicated 

to the teaching of bandolim in Brasilia and directed to the teaching of genre choro, something 

little explored to date. To that end, has been conducted a case of study involving three different 

contexts in which the course is offered: two meaningful institutions of music education at the 

city (Escola de Música de Brasília and Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello) and a 

private teacher. It was conducted a bibliography survey, interviews with teachers. Besides that, 

the author's personal experience as bandolim teacher was also taken in account. The curriculum 

of each school, the methodology of each teacher, the repertoire taught in both institutions and 

the overall development of the students were the points raised during the research. 

 

KEY-WORDS: Teaching of bandolim directed to Choro, Escola de choro Raphael Rabello, 

Escola de música de Brasília, private lesson.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Essa pesquisa possui dois objetos de estudo aqui tratados de modo integrado: o bandolim 

e o gênero choro.  

 O bandolim é um instrumento que pertence à categoria dos cordofônes
1
 (MOURA, 

2011). Tem descendência distante do Alaúde e surgiu na Itália entre os séculos XVII e XVIII. 

Antes que chegasse à sua forma atual mais comumente utilizada no Brasil, passou por um 

grande processo evolutivo. Foi trazido pelos portugueses no período do Brasil colônia e ganhou 

espaço à medida que a história do gênero musical conhecido como Choro foi se desenvolvendo. 

 Segundo CAZES (cf: 1998), o Choro nasceu através da mistura de diferentes estilos e 

sotaques musicais. A soma das danças europeias (valsa, modinha, quadrilha, schottich e 

principalmente a polca), o sotaque dos colonizadores portugueses e a influência dos negros 

(com o Batuque e o Lundu), foram responsáveis pelo surgimento desse gênero. Com a família 

real residindo no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, foram criados cargos públicos 

essenciais para a melhoria da capital. Com essas melhorias, a classe média urbana se formou 

composta por funcionários públicos. Esses funcionários, juntamente com comerciantes de 

várias áreas, acabaram se tornando a primeira geração de músicos chorões e os principais 

consumidores do gênero em questão. Portanto, o choro nasceu da forma mais ritmada ao se 

executar uma música da corte, pelos trabalhadores dos setores público e privado da época, que 

na maioria das vezes tiravam as músicas de ouvido. O instrumental que compõe os grupos de 

choro, desde o seu surgimento é: o piano, o clarinete, o violão, o cavaquinho, a flauta e o 

bandolim.  

 Durante o estabelecimento desse gênero no Brasil, o bandolim ganhou dimensão 

tornando-se instrumento característico, segundo DINIZ (cf: 2003), no princípio como 

instrumento para acompanhamento tornado-se mais tarde um instrumento solista. Por conta 

disso esse estudo considera o ensino do bandolim no gênero choro, partindo da visão dos 

principais professores do instrumento em Brasília com o intuito de construir um material sobre 

o assunto, tendo em vista que são quase inexistentes pesquisas sobre como os músicos 

populares ensinam (CHARAN, 2012). 

 

 

 

                                                           
1
Segundo HORNBOSTEL & SACHS, 1961, os cordofônes são definidos como instrumentos cuja produção de 

som se dá por meio de uma ou mais cordas vibrantes esticadas suportadas por dois pontos fixos. 
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1.OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo geral 

 Entender e analisar o processo de ensino do bandolim sobre a ótica do professor 

direcionado ao repertório do gênero choro.  

 

1.2 Objetivo específico 

 

 Com o intuito de atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos foram levados 

em consideração, entre eles: 

 

- Comparar práticas de ensino – aprendizagem entre os Professores de bandolim, de três 

diferentes contextos de educação musical em Brasília voltados ao bandolim e seu repertório 

específico, o Choro; 

 

- Analisar o tipo de repertório usado por esses professores e instituições; 

 

 - Levantar dados de como essa tradição é levada adiante na Escola de Choro Raphael Rabello, 

na Escola de Música de Brasília e nas aulas particulares do bandolinista Dudu Maia; 

 

- Suprir com material bibliográfico esse assunto pouco explorado no âmbito brasiliense, no que 

se refere ao ensino do instrumento em questão para futuras investigações científicas com 

temáticas relacionadas. 

 

2.JUSTIFICATIVA 

 

 Esse material pode contribuir para que os bandolinistas atuais e das gerações futuras 

melhor desenvolvam, tanto a maneira com que ensinam a prática do instrumento e a aquisição 

de novos conhecimentos, quanto à melhor maneira de aplicar os ensinamentos bandolinísticos. 

Com isso, se faz mais fácil a perpetuação do bandolim tradicional enquanto instrumento 

fundamental nos ambientes em que se mantém vivo o legado do choro no cenário musical 

brasiliense. 

 O trabalho oferece subsidio a cooperação e entendimento dos diferentes processos de 
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ensino e aprendizagem considerados sobre as perspectivas dos contextos formais e informais, 

fundamentada no ensino do bandolim e do seu repertório característico, apesar da pouca 

literatura existente, de modo a compreender a relevância do papel do instrumento em questão 

no gênero choro. 

 

3.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Foram pesquisadas obras que mostram o bandolim no choro e que revelam informações 

importantes sobre como essa tradição foi mantida até hoje. 

 Grazielle Mariana Louzada de Souza (cf: 2010) estudou o processo de como acontece o 

choro na contemporaneidade. Em sua pesquisa levantou dados históricos do choro, os conceitos 

de ensino formal, informal e não formal e a transmissão de conhecimento na roda de choro.  

Na aprendizagem do Choro são enfatizadas as práticas informais, a 

improvisação, tocar de ouvido, imitação, transmissão oral do conhecimento, 

mas sem deixar de lado a técnica do instrumento, surgindo assim a 

necessidade de pesquisa sobre como é realizada essa prática e no que elas 

contribuem para formação de intérpretes e compositores. (SOUZA, 2010, p.6) 

 Também escrevendo sobre tradição do instrumento em questão, Moura (cf: 2011), em 

sua pesquisa sobre a inovação e a tradição na prática do bandolim brasileiro, aborda fatos 

históricos importantes sobre a perpetuação dessa prática e sobre o desenvolvimento 

organológico do bandolim no choro. 

 "Como uma resposta às danças européias da moda, surgiu o Choro, e nele a 

prática do bandolim brasileiro. Assim, buscou-se a definição deste gênero 

musical que apresentou em sua história diversos significados como: gênero 

musical, conjunto de danças populares, forma de tocar, baile, como também 

uma escola para músicos e compositores. Neste contexto, o bandolim 

brasileiro se inseriu e assimilou influências da cultura européia assim como do 

hibridismo afro-brasileiro. Suas características foram incorporadas neste 

contexto e assim tornou-se necessário o levantamento de como se processou e 

se difundiu a tradição na forma de se tocar o bandolim brasileiro". (MOURA, 

2011) 

 Obras que relatam o ensino e a tradição do choro e dos demais instrumentos que compõe 
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os grupos regionais também foram consultadas. Cazes (1998) escreveu uma das principais 

obras sobre a história do choro e todo o seu desenvolvimento histórico até o presente momento, 

Choro do quintal ao municipal. Nesse livro dedica um capítulo sobre a importância das rodas 

de choro: 

“O choro pode ser ouvido no palco de um teatro, casa noturna ou entre as 

mesas de um bar, mas não há dúvidas de que o hábitat natural desse tipo de 

música é a roda de choro, um encontro doméstico”.  (CAZES, 1998, p.111) 

 

 

Henrique Cazes também relata sobre Jacob e seu bandolim nesses encontros tradicionais: 

 

“As rodas de choro mais famosas dos anos 50 e 60 foram sem dúvidas as 

promovidas por Jacob em sua casa no bairro de Jacarepaguá. A organização 

do sarau era algo milimetricamente planejada”. (CAZES, 1998, p.111) 

Para o melhor desenvolvimento da pesquisa e para manter o foco no tema em questão foi 

utilizado um trabalho desenvolvido por Alejandro Knaesel Arrabal. 

 

“A atividade intelectual científica pressupõe organização, ou seja, 

planejamento. O planejamento abre espaço para a reflexão adequada dos 

conteúdos”. (ARRABAL) 

 

 Todos esses trabalhos foram importantes para a realização da presente pesquisa, pois 

possibilitaram um embasamento científico concreto e permitiram que o tema fosse melhor 

abordado, sem que pudesse perder seu valor enquanto obra que pretende contribuir com 

trabalhos futuros. 

 

4.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Trata - se de uma pesquisa que busca comparar três contextos diferentes de ensino do 

bandolim, para ressaltar as diferenças e similaridades entre eles. Portanto a metodologia de 

pesquisa adotada foi o método comparativo. A pesquisa tem caráter qualitativo, pois trata dos 

traços subjetivos e particularidades de cada ambiente estudado, DUARTE (cf: 2013). Os 

procedimentos utilizados para a coleta dos dados do trabalho foram: levantamento da 

bibliografia relacionada ao tema; entrevista com os professores de bandolim de três diferentes 
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contextos de ensino musical brasilienses; análise dos programas dos cursos; questionário de 

perguntas enviado aos bandolinistas de Brasília. Todos esses dados foram confrontados 

mutuamente com a intenção de ressaltar os aspectos relevantes do processo de ensino do 

bandolim no choro em Brasília. 

 

5.ENTREVISTAS 

 

 Foram realizadas entrevistas com ostrês principais professores de bandolim de Brasília, o 

professor da escola de choro, Marcelo Lima, o professor da escola de música de Brasília, Rafael 

Bandol e o professor particular, Dudu Maia. O critério utilizado para a escolha dos professores 

foi a influência que cada um tem no ensino do instrumento, bem como o valor cultural que as 

instituições, escola de choro e escola de música, possuem. Foram abordados vários pontos 

referentes à forma de ensinar de cada professor, o currículo dos cursos, a estrutura da escola, o 

perfil dos alunos, o repertório utilizado, os materiais didáticos utilizados e o contexto das rodas 

de choro. As entrevistas tiveram, em média, 90 minutos de duração e foram levantadas várias 

informações esclarecedoras. 

 

5.1 Marcelo Lima e a Escola de Choro Raphael Rabello 

 

5.1.1 Características da ECRR e suas questões curriculares. 

 

 A Escola Brasileira de Choro Raphael Rabello tem o intuito de ensinar o choro, esse 

gênero que nasceu através da mistura de diferentes estilos e sotaques musicais.  

 Seguindo toda essa história, um século depois do surgimento dessa mistura que deu certo, 

surgiu então em 1998 a escola com o intuito de levar adiante o aprendizado e o 

desenvolvimento social do choro em Brasília. Tendo em vista que o choro na capital brasiliense 

possui grandes nomes talentosos que também foram responsáveis por consolidar uma história 

rica de criação e repleta de características próprias e cheias de personalidade, era necessária a 

criação desse espaço de vivência musical e preservação da história nacional. 

 Em seu espaço a físico, possui 5 salas de aula de instrumento, 2 salas de teoria com um 

piano cada, 6 salas de estudo e instrumentos diversos que podem ser usados dentro das 

dependências da escola. Também funciona nesse espaço o Clube do Choro de Brasília. 

 Não possui caráter tecnicista. Os instrumentos oferecidos são o Violão 6 Cordas, Violão 7 
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Cordas, Cavaquinho, Pandeiro, Percussão, Flauta Transversal, Acordeão, Gaita Cromática e o 

Bandolim.O objetivo primário é estudar o choro. São duas aulas por semana, uma prática e 

outra teórica e uma roda de choro no final de cada mês. Segundo o professor de bandolim da 

escola, Marcelo Lima, “colocar o aluno para tocar na roda é vivenciar o choro em sua essência". 

 Não existe um currículo unificado da escola, elaborado e estruturado pelos professores 

em conjunto, apesar do tempo de sua existência. Esse currículo está em formação. O que existe 

é o plano de aula de cada professor. Cada professor é responsável por criar sua metodologia e 

aplicar suas aulas.  

 

5.1.2 Características dos Alunos de Bandolim. 

  

 Segundo Lima, a faixa etária do público frequentador das aulas da ECRR varia entre 20 e 

40 anos. Atualmente Existem 40 alunos de bandolim que, em geral, são funcionários públicos, 

mas também, de outras áreas com o interesse apenas em aprender o instrumento como hobby.  

 Marcelo afirma que “esses alunos muitas vezes acham que o aprendizado de um 

instrumento é rápido e prático e ao entrarem na escola acreditam que irão aprender a tocar como 

se o professor passasse o conhecimento por osmose. Mas quando se deparam com a realidade, 

percebem que não é tão prático assim e que na verdade tais habilidades dependem unicamente 

da dedicação do aluno”. Basicamente o professor é o mediador entre o aluno e o conhecimento. 

O professor aproxima o aluno do conhecimento novo, mas quem faz o processo é o aluno. 

"Dessa maneira alguns alunos ao perceberem certa dificuldade, muitas vezes perdem o 

interesse pelo aprendizado do instrumento abandonando o curso" (LIMA, 2013).  

 Os alunos que procuram a ECRR atualmente, na maioria dos casos não tem a pretensão de 

chegar à um nível técnico do instrumento. De maneira geral não entraram na escola com o 

interesse de aprender uma profissão. Segundo dados levantados na entrevista realizada, existem 

4 alunos atualmente na Escola de Choro que desenvolvem um a aprendizado mais técnico, com 

um repertório construído e certo domínio do bandolim. 

 Para o professor, “é uma ilusão acreditar que a função da escola seja fabricar grandes 

instrumentistas. Em sua opinião a receita para se criar um performer exige acompanhamento ao 

aluno a parir de adolescente, três aulas por semana até que ele atinja a maturidade. Aí sim esse 

aluno quando maduro poderá passar a ter uma aula por semana tendo em vista que esse aluno já 

tenha atingido a consciência de como o estudo deve ser desenvolvido LIMA” (2013) 
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 Essa situação é muito diferente da realidade da escola, por conta da faixa etária dos alunos 

e de seus interesses pessoais quanto ao estudo do instrumento. Além do mais esse choro desde 

sua origem, não foi aprendido e nem passado dentro de um conservatório. A própria ideia de 

formar um "Chorão de conservatório” já foge de sua essência. Uma grande queixa do professor 

Marcelo é a dificuldade de dar continuidade no conteúdo aplicado nas aulas. Muitos alunos não 

estudam em casa e acabam por tornarem a aula mais lenta, pouco produtiva. 

 

5.1.3 Repertório. 

 

Em uma coleta realizada na secretaria da ECRR, pode – se estabelecer o seguinte repertório 

utilizado por todos os cursos dos diferentes instrumentos oferecidos pela escola: 

 

Livro 1 

 

1 As rosas não falam - Cartola 

2 Carolina - Chico Buarque 

3 Curare - Bororó 

4 Eu não existo sem você - Jobim e Moraes 

5 Flor Amorosa - Callado e Catulo 

6 Gente Humilde - Garoto 

7 Luar do Sertão - Catulo e João Pernambuco 

8 Naquela Mesa - Sérgio Bittencourt 

9 Palhetinha - Everaldo Pinheiro 

10 Peixe vivo 

11 Sampa  - Caetano Veloso 

12 Trenzinho Caipira - Heitor Villa - Lobos 

13 Valsinha  - ChioBuarque 

14 Yesterday - Lennon e McCartney 

Livro 2 

 

1 Brasileirinho - Waldir Azevedo 

2 Cabuloso - Jacob do Bandolim 

3 Cadência - Juventino Maciel 
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4 Carinhoso - Pixinguinha e João de barro 

5 Chorando baixinho - Abel Ferreira 

6 Cochichando - Pixinguinha 

7 Corta Jaca - Francisca Gonzaga 

8 Descendo a serra – Pixinguinha 

9 Diabinho Maluco - Jacob do Bandolim 

10 Doce de Coco - Jacob do Bandolim 

11 Flausina - Pedro Galdino 

12 Flor Amorosa - Joaquim Calado 

13 Ingênuo - Pixinguinha e Benedito Lacerda 

14 Murmurando – Fon Fon e Mario Rossi 

15 Naquele tempo - Pixinguinha e Benedito Lacerda 

16 Não me toques - Zequinha de Abreu 

17 Noites Cariocas - Jacob do Bandolim 

18 Pedacinho do Céu - Waldir Azevedo 

19 Proezas de Solon - Pixinguinha e Benedito Lacerda 

20 Receita de Samba - Jacob do Bandolim 

21 Santa Morena - Jacob do Bandolim 

22 Santinha - Anacleto de Medeiros 

23 Sonoroso - K Ximbinho 

24 Sons de Carrilhões - João Pernambuco 

25 Tico Tico no fubá - Zequinha de Abreu 

 

 No primeiro nível são trabalhadas todas as canções adaptadas para bandolim, como, Luar 

do sertão, Gente humilde, Valsinha, As rosas não falam e uma música composta por Everaldo 

Pinheiro
2
 especialmente para o estudo de palhetada, Palhetinha. Essas músicas do cancioneiro 

popular são fáceis de serem tocadas por alunos iniciante por causa do andamento lento. Com 

isso a escola trabalha com os alunos, músicas que são popularmente conhecidas, mas que 

podem ser facilmente adaptadas ao choro sem que percam suas características principais. O 

aluno então pode tocar essas músicas nos diferentes contextos de seu cotidiano, exercendo 

assim, um papel social de difusor do choro. 

 

                                                           
2
 Violonista pertencente à velha guarda do choro de Brasília. Já atuou como professor de violão na ECRR. 
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“A escola de fato dissemina o conhecimento do choro. São em média 700 

alunos que vão pra casa ouvir choro, dar um disco de choro pro amigo, colocar 

o filho também na escola, ir aos shows, comprar os discos, etc. A escola não 

tem uma função de somente passar certo conhecimento isolado, ela deve 

desbravar seu limite. Ela tem que ir pra fora e a partir daí ter valor pra 

sociedade.De acordo com as informações levantadas durante a pesquisa, 

como a escola tem que, além de ensinar um instrumento aos alunos, difundir 

socialmente o choro na sociedade, tudo tem que ser inserido no grupo social 

onde o aluno está. A cultura é pra ser pra todo mundo. E a cultura popular não 

pertence a escola de choro, apesar de muitas vezes parecer isso. O choro é de 

todo mundo!" (LIMA, 2013) 

 

Trabalhando dessa maneira, a escola introduz o aluno na prática do choro, desenvolvendo sua 

percepção, sua musicalidade e principalmente sua técnica, tendo em vista que é um estilo que 

depende de determinada técnica para ser executado. 

 Um problema, na visão de Marcelo Lima, enfrentado pela instituição é o salto que ocorre 

durante a aprendizagem do instrumento em relação a passagem do repertório das músicas 

populares para as músicas do choro propriamente dito. São poucos os alunos que conseguem 

passar de um repertório para o outro. O choro tem mais notas e exige bastante precisão. Exige 

um grande avanço técnico da parte do aluno. A falta de estudo regular do aluno fora do 

ambiente da escola dificulta o processo. 

 

5.1.4 A partitura e o uso do ouvido. 

 

 O choro desde os primórdios utiliza partituras como forma de registro e como meio de 

propagação do repertório, tendo em vista que esse gênero nasceu de estilos de músicas tocadas 

na corte, executadas por músicos estudados e dotados de grande conhecimento musical, como é 

o caso do flautista Antonio Callado
3
. Com o passar do tempo, o uso da partitura passou a ser 

opcional, a partir do surgimento das rodas de choro em que os músicos não necessariamente 

possuíam conhecimentos teóricos. Essa música passou a ser aprendida valendo – se do 

procedimento “tirar de ouvido” e da parte visual entre o músico executante e o músico aprendiz. 

 Na ECRR a partitura e a prática caminham lado a lado. O estudo da partitura e todo o 

                                                           
3
 Os historiadores o consideram como um dos criadores do choro. Compositor e músico. Compôs o primeiro 

choro que se tem o registro, Flor Amorosa.  
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contexto de leitura são resultado de uma série de informações obtidas através do tempo, como 

melodia e ritmo. Por isso os alunos têm duas aulas por semana, sendo uma aula prática para o 

desenvolvimento do instrumento e uma aula teórica para o desenvolvimento dos conceitos 

teóricos musicais. O professor incentiva e utiliza partituras em suas aulas práticas. Para ele essa 

é uma ferramenta que deve caminhar juntamente com a prática sobre o instrumento, mas não 

pode ser tida como essencial na prática do bandolim. A partitura é um limitador, pois diz 

exatamente o que o músico tem que fazer, tirando as principais características do choro que são 

as variações sobre o tema e a improvisação. 

 

“A tradição do choro, qual é? Você dá o valor pra música. É você que diz 

como a música é. Existe uma referência. É lógico que você não vai pegar o 

Brasileirinho e sair de caratocando outra música, se não você não diz que é o 

brasileirinho. Mas quando você toca, qual é a sacada do choro? Por ser 

semelhante a esse estilo de música, rondó que chama, você sempre repete duas 

vezes a primeira parte. Isso é da visão tradicional da música, eu respeito o 

compositor, mesmo tocando com pequenas diferenças do que ele faz, por que 

nunca fica igual as gravações! E a segunda você coloca a sua participação. 

Seja ela com ornamentos, seja ela improvisando em cima da música ou seja o 

improviso jazzístico, que é aquele que você faz o que você tá bem afim de 

fazer!! Que aí já é um outro tipo e improviso, né!? Uma outra concepção." 

(LIMA, 2013) 

 

 A proposta de aula de bandolim apresentada por Marcelo é de sempre se aplicar a prática 

juntamente à teoria. Utilizar a partitura como ferramenta para facilitar o aprendizado do 

repertório, nunca como fim último para a execução musical. Nessa proposta utiliza - se mais a 

parte melódica da partitura que a rítmica, por levar em conta que o ritmo pertencente a música 

trabalhada esteja internalizado pelo aluno.  

 Nessa metodologia aplicada por Marcelo existe o incentivo do estudo e aprimoramento 

do "tocar de ouvido". Por se tratar de um estilo também de tradição oral, o músico que se propõe 

a tocar choro deve preocupar - se em desenvolver sua capacidade de ouvir e tirar uma música de 

ouvido. 

 O professor conta que sempre incentiva seus alunos a praticar a percepção auditiva. 

 

"Incentivo sempre! Tirar de ouvido e tocar sem a partitura. É o que eu 

incentivo, porque é o que eu faço. Então eu não posso cobrar do meu aluno o 
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que eu não faço. Então, como eu não toco lendo, eu não cobro que ninguém… 

se ele quiser tocar lendo, o problema é dele. Aí tá tudo bem! Não vou falar pra 

ele tirar a partitura. Mas eu não posso cobrar do aluno que ele toque a música 

lendo. Eu não toco lendo. Eu não faço isso!" (LIMA, 2013) 

 

O choro tradicionalmente em sua essência segue uma ideia muito prática. Essa ideia pode ser 

encontrada no modelo criado por Keith Swanwick, conhecido no Brasil como TECLA, onde um 

dos princípios fundamentais de se ensina e/ou aprender música é a audição. Os princípios 

abordados por Swanwick em seu modelo de ensino são: Técnica, Execução, Composição, 

Literatura e Apreciação, onde está incluída a audição. Todos esses princípios poderiam ser 

agregados no ensino do bandolim. 

 

5.1.5 Material Didático. 

 

 O material escolhido pelo professor Marcelo para trabalhar com as turmas de bandolim é 

composto pelo "Método do Bandolim Brasileiro do bandolinista” de autoria deAfonso 

Machado, que propõe suprir a escassez de material didático para o estudo do instrumento, 

buscando o estilo brasileiro de tocar e dividido em três partes: As duas primeiras abordando 

toda a parte técnica do bandolim e a terceira, propondo músicas brasileiras diversas, como 

proposta de estudo. O outro método é de autoria do músico e bandolinista Ratinho, "Bandolim 

contemporâneo”. Nesse método, o autor mantém o foco sobre os aspectos técnicos mais 

relevantes e propõe um repertório composto de clássicos do choro. 

 Como o professor já havia comentado, esse material é de sua livre escolha, por conta da 

falta de um currículo pré estabelecido pela escola.  

 

 

5.1.6 Os bandolins nas rodas de choro da ECRR. 

 

 As rodas de choro são tradição fundamental para o desenvolvimento do gênero pelos 

músicos que o executam. São encontros que proporcionam um momento de socialização e 

aprendizado musical e nesse encontro tudo é permitido, até mesmo o erro. A roda de choro é 

uma excelente oportunidade para analisar diferentes contextos, como o contexto musical, o 

contexto performático e o contexto social ao qual o choro é desenvolvido. 

 As rodas de choro da ECRR acontecem sempre no ultimo sábado do mês e tem a 
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participação de todos os alunos da escola. Esses alunos são divididos em dois grandes grupos: 

um grupo de alunos mais adiantados e outro de alunos iniciantes. Através de observações 

realizadas nessas rodas e na análise feita na entrevista com o professor de bandolim da escola, 

foi possível notar certa defasagem na participação do bandolim nas rodas. O problema 

percebido é a dificuldade de inserção dos bandolins nesses grupos. Por contar com a 

participação de todos os alunos, a roda se torna um pouco diferente das rodas mais informais 

tradicionais do choro. O que diferencia é a presença de vários instrumentos solistas diferente e 

muitos violonistas, cavaquinistas e pandeiristas tocando simultaneamente. 

 

“Tocar com vinte bandolins?! Dois, três saxofones?! Não funciona!!! Isso é bom quando você 

não sabe tocar. O cara que sabe tocar, ele tem que estar em outro grupo." (LIMA, 2013).   

 

 Segundo Marcelo, foi apresentada por ele uma proposta ao grupo de professores para a 

resolução desse problema. A proposta consistiu em criar pequenos grupos para a inserção do 

bandolim na prática coletiva, por ser mais difícil a interação domesmo junto aos instrumentos 

sopro, pela questão do volume. 

 Esse problema foi inicialmente sanado, mas pelo grande aumento nas faltas dos alunos de 

bandolim por causa da desmotivação, ainda não foi resolvido. 

 

5.2 Rafael Bandol e a Escola de Música de Brasília 

 

5.2.1 Características da CEP – BEM e suas questões curriculares. 

 

 O CEP – EMB é uma escola que oferece cursos básicos e técnicos de música com 

formação inicial e continuada. O público alvo tem idade mínima de sete anos e não possui idade 

limite. São oferecidas disciplinas obrigatórias nos turnos matutino, vespertino e noturno com 

mais de 30 opções entre diversos instrumentos, tecnologia musical e musicografia Braille. Tem 

em seu quadro de professores 250 em atuação e possui cerca de 1800 alunos matriculados. É 

dividida em núcleos: núcleo de sopros, núcleo de música popular brasileira, núcleo de 

percussão erudita, núcleo de música antiga, núcleo de cordas dedilhadas, núcleo de cordas 

friccionadas, núcleo de piano, núcleo de musicalização infantil, juvenil e adulta, núcleo de 

banda, núcleo de orquestra, núcleo de coro e núcleo de tecnologia. A escola possui um modelo 

de ensino construído sobre um currículo de curso profissionalizante música, pré – determinados 
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e divididos em níveis. A escola divide esses níveis em apostilas semestrais. 

 A escola, com todos os cursos oferecidos tem total capacidade e qualidade para gerar 

frutos aptos ao mercado de trabalho. Ela tem a meta de promover a educação profissional e 

busca o desenvolvimento de competências e habilidades de jovens e adultos. Sua missão e a 

formação para a cidadania e o mundo do trabalho profissional. Grande parte dos músicos em 

atuação no cenário brasiliense já teve algum contato com a instituição. Muitos desses músicos 

iniciaram suas carreiras na escola e muitos já tinham uma carreira consolidada mesmo antes de 

despertarem interesse pelo ensino formal. De uma maneira geral o aluno com foco na música 

erudita inicia seus estudos diretamente na escola de música, pois o mercado de trabalho ao qual 

ele almeja alcançar, além dos conhecimentos do músico enquanto instrumentista, também 

depende dos conhecimentos nas questões históricas, estilísticas e técnicas específicas. Segundo 

Lacorte (2005), é possível verificar que em algumas escolas de ensino profissionalizante já se 

tem a preocupação de modernizar o sistema de ensino, através da inclusão da música popular e 

de novas tecnologias para uma melhor adequação curricular. A atualização do cenário musical 

da escola de música é recente. Há alguns anos o CEP - EMB era uma escola mais voltada para a 

música erudita, quadro que atualmente vem mudando através do interesse de vários professores 

que se mobilizam em desenvolver um trabalho sobre a música popular. 

 Todos os cursos oferecidos pela escola são gratuitos e o processo para admissão de 

novos alunos é regulamentado em edital pelos órgãos do governo e acontece uma vez a cada 

semestre. Os alunos podem concorrer a vagas por sorteio ou por teste. A escola possui um PPP, 

Projeto Político Pedagógico
4
, é regulamentada pela LDB

5
e também é contemplada pelo 

Regimento das Escolas Públicas da SEDF. 

 O curso de bandolim na CEP-EMB é muito novo, tendo um trabalho mais concreto 

sendo desenvolvido a partir de janeiro de 2011 com a entrada do atual professor. O curso não 

possui uma grande demanda de alunos por vaga. Segundo o professor Rafael, até agora não 

houve um aluno formado em bandolim pela Escola de Música desde a implantação desse curso. 

 

5.2.2 Características dos Alunos de Bandolim. 

 

 Dois perfis: Primeiro alunos que prestam bandolim por que não encontram vaga para o 

instrumento que queriam. Segundo Rafael, infelizmente é relativamente comum. Porém, os 

                                                           
4
 É o projeto que define a identidade da escola. Também indica caminhos para o ensino com qualidade 

http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml 
5
 Lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf 
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alunos acabam despertando interesse pelo instrumento. O professor também conta que o fato do 

aluno tocar outro instrumento previamente, no caso o bandolim, enriquece sua formação, se 

futuramente esse aluno desejar trocar de curso. 

 O segundo perfil é aquele em que o aluno está realmente interessado em desenvolver o 

conhecimento sobre o bandolim e o choro. O professor conta que os alunos de 13 aos 18 estão 

mais propensos a estarem prestando prova pra bandolim por não acharem vaga em outro 

instrumento. Os alunos mais velhos geralmente querem mesmo o bandolim, mas uma coisa tem 

em comum em todos: Eles têm um interesse de estar na escola de música. Como disse o 

professor, “a mística da escola de música”. Que é uma coisa que existe em Brasília, relata 

Rafael. Essa realidade faz parte do cotidiano do brasiliense, principalmente no Plano Piloto. O 

professor diz que os alunos entendem como um privilégio o fato de estarem na escola. Isso é 

uma coisa comum à praticamente todos os seus alunos nos três anos em que atua na escola. 

 Existem alunos com interesse profissional no instrumento. Aliás, pressupõe - se que o 

curso técnico seja um curso profissionalizante, mas segundo o professor, uma minoria de 

alunos que se forma no curso técnico acaba se profissionalizando. 

 Atualmente na escola existem quatro alunos no nível técnico, quatro alunos no nível 

básico e seis alunos de FIC (Formação Inicial e continuada), que é o curso voltado aos alunos 

que passaram pelo sorteio e são iniciantes no conhecimento ou que pretendem passar por um 

aperfeiçoamento no bandolim. Nesses casos geralmente são alunos que ainda não tem 

conhecimento sobre o instrumento. Rafael comenta que alguns alunos nem mesmo possuem o 

instrumento e vão começar o aprendizado do zero. 

 Para estudar na escola no curso básico ou técnico, os alunos precisam passar por uma 

prova eliminatória, portanto essas provas já exigem algum conhecimento dos alunos sobre o 

instrumento. O sorteio de vagas corresponde ao curso FIC. Uma das premissas do FIC é que os 

alunos consigam se preparar pra a prova do básico e segundo Rafael, tem funcionado.  

 O Curso básico tem duração de seis semestres. Os alunos que entram para o curso básico 

já conseguem tocar algumas escalas e já possuem algum repertório. O professor não inicia o 

processo de ensino do bandolim com o choro, pois relata que os alunos ainda não conseguem 

tocar por conta da técnica necessária na execução das músicas do gênero. Mas segundo Rafael, 

alguns alunos depois de dois meses já são capazes de executar os primeiros choros, nesse 

caso,Pedacinho do Céu e Carinhoso.O professor procura sempre passar o primeiro choro o 

mais cedo possível. Os alunos escolhem entre os dois citados. 

 Ao concluírem o curso os alunos do nível básico recebem um diploma de curso básico e 
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os alunos do nível técnico recebem um diploma de curso de nível técnico profissionalizante. 

Mas segundo Rafael, os alunos na maioria das vezes não estão na escola por conta do diploma, 

estão na escola pela vontade de aprender música. 

 

5.2.3 Repertório. 

 

Repertório nível Básico (Inicial): 

 

Asa branca - Luiz Gonzaga 

Assum Preto - Luiz Gonzaga 

As rosas não falam - Cartola 

Pedacinhos do céu - Waldir Azevedo 

Carinhoso - Pixinguinha 

 

Repertório nível Técnico (Inicial): 

 

Cabuloso – Jacob do Bandolim 

Receita de Samba – Jacob do Bandolim 

Pérolas – Jacob do Bandolim 

Doce de Coco – Jacob do Bandolim 

Lamentos - Pixinguinha 

 

5.2.4 A partitura e o uso do ouvido. 

 

 Segundo o professor, um de seus questionamentos diários é como o choro deve ser 

ensinado. Na sua maneira de ensinar, não acha interessante trabalhar choro sem trabalhar o 

ouvido. Em sua aula, Rafael cobra bastante de seus alunos que eles tirem as músicas de ouvido. 

Uma de suas práticas é passar as músicas para os alunos sem a partitura para que eles 

desenvolvam o hábito de tirar de ouvido. Também atenta para a importância de fazer com que 

os alunos ouçam o áudio das músicas antes de tocar, para que haja um levantamento de dúvidas 

que são posteriormente tiradas em sala de aula. Em sua concepção de choro duas coisas são 

essenciais, a primeira é a audição, a escuta do repertório, etc; e a segunda é poder compartilhar 

com outras pessoas aquilo que foi aprendido e está sendo praticado. Então, Rafael sempre 
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procura incentivar os alunos a tocarem com alguém. Pelo fato de muitos alunos não terem tanto 

tempo para a prática do bandolim em conjunto, o professor utiliza playbacks para tentar suprir a 

falta de um convívio musical com outros instrumentos. O playback serve para desenvolver uma 

melhor postura rítmica do solista no choro, em relação a fazer o solo, as paráfrases, as variações 

melódicas e as variações de ornamentação. 

 Rafael ainda está em fase de montagem de um material para poder melhor estruturar o 

curso. Em sua metodologia atual, o professor entrega para os alunos o áudio das músicas que 

serão trabalhadas e em alguns casos, as partituras também, mas somente para que os alunos 

tirem pequenas dúvidas. 

 

5.2.5 Material Didático. 

 

Bandolim Brasileiro - Afonso Machado 

Harmonia ao Bandolim - Marcílio Lopes 

Bandolim Contemporâneo - Ratinho 

Teoria da Música – Bohumil Med 

 

5.2.6 Os bandolins nas rodas de choro da EMB. 

 

 A roda também está em processo de criação. Segundo o professor, os alunos costumam 

frequentar as rodas de choro realizadas na escola as terças pela noite, mas existe um problema 

logístico nessa roda quanto a quantidade de instrumentos que a frequentam. Rafael relata que é 

comum na roda vários instrumentos de sopro solando juntos, o que dificulta bastante para os 

alunos do bandolim tocarem e serem ouvidos, mesmo com um trabalho rigoroso de projeção 

sonora que tem o costume de desenvolver em suas aulas. Os professores que compõem o núcleo 

de música popular da escola ainda estão procurando a melhor maneira para se realizar esse 

encontro tão importante para os chorões. 

 

"Participar de uma roda de choro é se expor" (BANDOL, 2013) 

 

 A roda faz com que os alunos se exponham, o que é muito importante, pois é essa 

exposição que trará o senso de gratificação ao aluno ou a sensação de que precisa estudar mais. 
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5.3 Dudu Maia e as aulas particulares 

 

 Foi realizada uma entrevista com o músico, bandolinista e professor de bandolim, Dudu 

Maia, com o intuído de contrastar as três principais fontes de ensino do bandolim no choro na 

capital. Foram feitas perguntas semelhantes às utilizadas nas entrevistas com os professores das 

instituições de ensino, Escola de Choro Raphael Rabello e Escola de Música de Brasília, porém 

tiveram que ser adaptadas para o contexto de aulas particulares, mas sem muitas alterações. 

 

5.3.1 Breve histórico 

 

 Ganhou maturidade na pratica de dar aulas quando foi professor de inglês, fato que durou 

5 anos. Foi assim que desenvolveu a vivência de ensinar e buscar caminhos e associações para 

que os alunos compreendam melhor o conteúdo. 

 Dudu Maia também sempre encarou as aulas que dá como se estivesse estudando. 

Segundo ele, sempre tentou transmitir as idéias de uma forma que ele estivesse aprendendo e 

gerando mecanismos para que pudesse aprender melhor. 

 

5.3.2 Como dar aula para um aluno iniciante 

 

"A primeira coisa é ouvir os discos. Ouvir para que o aluno se apaixone pela música, para se 

motivar e querer tocar." (MAIA, 2013) 

 

 Dudu deixa em segundo plano a prática de exercícios de técnica. O aluno deve sim 

executar exercícios de técnica, como, digitação, palhetada, postura, posicionamento das mãos, 

dentre outros. Essa parte é importante para que os alunos criem resistência nas mãos, mas não 

pode ser colocada a frente da escuta musical. 

 O aluno deve sempre procurar a melhor maneira de tocar, desde a forma de segurar o 

instrumento até a maneira como segura a palheta e ataca as notas das músicas. Deve ouvir 

bastante as músicas para praticar a percepção e desenvolver a memória musical. Acima de tudo 

deve copiar os mestres. 
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5.3.3 Questões curriculares 

 

 Atualmente Dudu é chamado para ministrar seminários dentro do Brasil e nos Estados 

Unidos. São cursos com duração de uma semana que mantém o foco sempre no aluno. O quê o 

aluno quer? O quê está precisando? A partir de uma prévia observação individual de cada aluno 

com seu instrumento, Dudu começa a perceber quais são os pontos que devem ser abordados no 

ensino desse aluno. Antes disso trabalha: Contexto histórico e cultura, história do choro, como 

esse gênero se formou, etc. Em seguida, no bandolim, trabalha formação de acordes, ritmo, no 

caso as levadas e vocabulário, que são os fraseados e ornamentações características. Tudo isso 

em busca de uma compreensão do aluno de como ele deve "atacar" o instrumento. Como ele 

deve estudar a palhetada para atingir uma melhor sonoridade, como deve ser pensada a 

concepção rítmica do fraseado e principalmente, que geralmente os alunos não conseguem tirar 

ouvindo os discos, a ornamentação, no caso, a escola de Jacob do Bandolim.    

 Como prática da questão rítmica, Dudu ouve com seus alunos outros instrumentos, como 

o tamborim e o pandeiro, mas com o intuito de utilizar um pouco dessas diferentes técnicas no 

bandolim. 

 Para desenvolver o vocabulário e o fraseado, primeiramente passa para seus alunos cada 

um dos ornamentos, no caso o glissando, o mordente, a apogiatura, efeitos de segunda menor 

com corda solta, e todos os efeitos que geralmente os alunos ouvem e não conseguem fazer. Em 

seguida geralmente pega um trecho de uma interpretação do Jacob através de uma gravação e 

trabalha com seus alunos cada fragmento desse trecho. Dudu conta que geralmente em uma 

aula de uma hora, são estudados oito compassos de uma respectiva música. 

 Com isso, os alunos ao ouvirem outras músicas do repertório do choro tradicional, já 

conseguem perceber o que está acontecendo. 

 

5.3.4 Características dos Alunos de Bandolim. 

  

 Atualmente atende alunos que já sabem tocar o instrumento semi profissionalmente e 

profissionalmente, mas que querem aprender a tocar com a linguagem tradicional brasileira, 

desenvolvida principalmente pelo mestre Jacob do Bandolim. 

 Dudu oferece um curso que pode ser considerado uma especialização para os 

bandolinistas que já tocam e pretendem desenvolver essa linguagem única do bandolim 

brasileiro. 
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 O professor costuma ministrar aulas utilizando um software que realiza chamadas de 

vídeo e voz com pessoas em qualquer lugar do mundo, o Skype. Segundo ele, esse recurso é 

muito importante, pois facilita o encontro que antes precisava ser presencial, além de o 

computador e a internet possibilitarem acesso a várias outras ferramentas, como por exemplo, o 

Youtube. Dudu já atuou durante bastante tempo com alunos iniciantes, mas atualmente só 

leciona para alunos que já tenham algum conhecimento sobre o instrumento em questão. 

 

5.3.5 Repertório. 

 

 E escolhido a partir do nível de cada turma. Iniciante intermediário e avançado. 

O repertório é totalmente desenvolvido encima do choro e parte do mais tradicional possível, 

Jacob do Bandolim. Geralmente o repertório trabalhado é selecionado de acordo com cada 

nível, iniciante, intermediário e avançado. Só trabalha choro. 

 

Repertório Iniciante – 

Carinhoso - Pixinguinha 

Naquele Tempo - Pixinguinha 

Valsinha – Chico Buarque 

 

Repertório Intermediário – 

Doce de Côco – Jacob do Bandolim 

Benzinho – Jacob do Bandolim 

Receita de Samba – Jacob do Bandolim 

 

Repertório Avançado – 

Um a Zero - Pixinguinha 

Aguenta seu Fulgêncio– Lourenço Lamartine 

A Ginga do Mané – Jacob do Bandolim 
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5.3.6 A partitura e o uso do ouvido. 

 

 Para Dudu Maia, o uso do ouvido é o exercício primário no aprendizado, não só dos 

bandolinistas, mas de qualquer um que queira estudar o choro. O aluno deve ter em sua cabeça 

o que quer aprender. Deve ouvir com bastante atenção os mestre e imitar tudo o que conseguir 

perceber. Com isso ele educa sua audição, tornando – a cada vez mais apurada. Quanto ao uso 

de partitura, relata que a maioria dos alunos que o procuram atualmente, já possui o 

conhecimento sobre partituras, mas esse não deve ser um fator discriminatório. A partitura deve 

ser uma ferramenta para sanar duvidas e servir como registro musical universal. 

 

5.3.7 Material Didático. 

 

 O professor Dudu utiliza uma apostila que ele próprio desenvolveu e disponibiliza 

gratuitamente em seu site. Nesse material são propostos oito exercícios para formação e 

encadeamento de vozes dentro da harmonia que devem ser realizados em todos os tons. 

 Além do próprio material, utiliza e elogia bastante o songbook Tocando com Jacob, que 

trás várias músicas com partitura, áudio e o playback, para que os alunos possam praticar. 

 O problema que Dudu aponta na utilização de métodos é que segundo ele, estão muito 

distantes da música. Não tem uma relação direta com o tocar. Também defende que todosos 

exercícios de escalas e arpejos só têm valor se o aluno puder utilizar diretamente na 

música,tocando o repertório. O exercício tem que ser estudado musicalmente. 

 

5.3.8 O bandolim nas rodas de choro. 

 

A roda de choro é igual a uma pelada de futebol. É o coletivo. É na roda que o 

aluno aprende valiosos conceitos sobre o choro e desenvolve a boa conduta 

social. Na roda, conhece os códigos de ética, de espaço de cada um e aprende 

a compartilhar um espaço com os outros. É lá que o aluno aplica todo o 

conhecimento que desenvolveu em seus estudos. Na roda ele tem que 

aprender como vai entrar e como ele vai sair. (MAIA, 2013).  

 

As rodas fazem com que os chorões conheçam o novo repertório e também vejam outras 

pessoas tocando músicas em comum, de maneiras diferentes. Isso mostra ao aluno formas 

diferentes de tocar, o que é muito importante. As rodas também possibilitam encontros que 
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podem gerar novos trabalhos.Nos cursos que ministra para grandes grupos, sempre ao final de 

cada aula, o professor Dudu constrói uma roda para a prática em conjunto. Com isso os alunos 

aplicam o conhecimento que acabaram de adquirir. 

 

6.OS TRÊS CONTEXTOS CONFRONTADOS 

 

 Está pesquisa de caráter qualitativo não tem a intenção de apontar falhas ou defeitos nas 

diferentes maneiras de ensinar o bandolim. Sua intenção é pontuar os aspectos semelhantes 

e/ou diferentes encontrados nos três procedimentos adotados pelos professores entrevistados, 

com o propósito de registrar esses dados tão relevantes para o autor e para os estudiosos do 

bandolim e do choro, levando em conta que esse tema foi muito pouco pesquisado e detém 

pouco material científico desenvolvido. 

 A pesquisa partiu da ideia de relacionar os planos de ensino utilizados nos três diferentes 

âmbitos de ensino do bandolim: Escola de Choro Raphael Rabello, Escola de Música de 

Brasília e as aulas particulares do professor Dudu Maia. 

 Através de entrevistas gravadas com cada um dos professores foi possível constatar 

pontos bastante relevantes, semelhantes e diferentes entre cada um dos espaços. 

 

6.1 Quanto às características históricas de cada um dos espaços 

 

 O primeiro ponto considerado é o fato de a Escola de Choro Raphael Rabello ser um 

espaço de aulas pagas, ou seja, a escola é privada. Esse fato faz com que seu público alvo seja 

bastante seleto e composto quase que em sua totalidade por alunos com boas condições 

financeiras. A escola oferece bolsas aos alunos carentes, mas em sua grande maioria é 

composta por alunos pagantes. O foco principal é o ensino do choro através dos instrumentos 

que compõem os grupos que tocam o gênero. A escola existe desde 1998 e o curso de bandolim 

vem sendo desenvolvido desde sua implantação. 

 Já a Escola de Música de Brasília, por ser um espaço de ensino público, acolhe alunos das 

mais variadas condições financeiras. Mesmo tendo sido fundada em 1963, tem o curso de 

bandolim com uma estrutura melhor desenvolvida, a partir de 2011, com a entrada do professor 

contratado, Rafael Bandol. 

 Dudu Maia é professor de bandolim desde 2002, quando atuou na escola de choro 

Raphael Rabello até 2006. Desde então vem desenvolvendo cursos que ministra no Brasil e no 
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exterior. Também atua como professor particular e atualmente desenvolve esse trabalho com 

alunos que possua algum conhecimento mínimo no instrumento. 

 

6.2 Quanto ao espaço físico 

 

 A Escola de choro atualmente desenvolve suas aulas em um prédio novo, recém 

construído, arquitetado por Oscar Niemeyer. Possui uma sala para o ensino de bandolim, assim 

como para cada um dos outros instrumentos, com cadeiras confortáveis, o que facilita o 

desenvolvimento de uma melhor postura do aluno. Existe uma falta de instantes de partitura, 

para o caso de algum aluno precisar utilizar. Além disso, possui salas de estudos para que os 

alunos possam realizar ensaios e estudos individuais. 

 A CEP-EMB, tem uma situação não muito diferente das escolas de ensino público do DF. 

As salas possuem um pequeno espaço físico e cadeiras pouco confortáveis, mas que não 

prejudicam o desenvolvimento de uma melhor postura ao tocar o bandolim. Existem 

disponíveis algumas estantes de partitura. 

 O prof. Dudu Maia utiliza um recurso tecnológico, conhecido como Skype, para suas 

aulas. Esse recurso torna mais cômodo e versátil os encontros com os alunos, que não mais tem 

que se deslocar de suas casas. 

 

6.3 Quanto à organização curricular 

 

 As duas escolas não possuem um currículo de bandolim construído em conjunto com os 

professores dos outros instrumentos. Os programas de ambas as instituições, para o instrumento 

bandolim, foram criados partindo da vivência de cada um dos professores. Tanto Marcelo 

Lima, professor da ECRR, quanto Rafael Bandol, professor da CEP-EMB e Dudu Maia, 

pensaram suas didáticas e outros costumes ao darem aula, ensinando praticamente da forma que 

aprenderam e que acreditam ser a melhor opção. Utilizam assim aquilo que deu certo e 

descartam o que deu errado quando eram alunos. 

 De qualquer forma, as duas escolas seguem um modelo em que as turmas são separadas 

por níveis de desenvolvimento. Na ECRR as turmas são divididas entre Bandolim 1, B2, B3, 

B4, assim sucessivamente; e atualmente existe sete turmas de bandolim um, duas turmas de 

bandolim dois, um de bandolim três e duas de bandolim seis. Ao término do curso, que não tem 

um nível determinado pela escola, os alunos recebem um certificado simbólico, mas que não é 
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reconhecido pelo MEC
6

. A escola já formou vários músicos que atualmente vivem 

profissionalmente como bandolinistas, dentre eles, Dudu Maia, Marcelo Lima, Rafael Bandol, 

Victor Angelea, Tiago Tunes e o autor dessa pesquisa.   

 Na CEP-EMB as turmas são divididas entre os níveis do curso Básico, os níveis do curso 

Técnico e os níveis do FIC. Ao termino dos cursos, com exceção do FIC, os alunos recebem um 

diploma equivalente a categoria que concluíram, tendo maior valor o de nível técnico 

certificado como diploma profissionalizante. A Escola de Música de Brasília, em todo o seu 

período de existência, nunca formou um aluno no curso de bandolim. 

 Dudu trabalha com alunos de diferentes níveis, classificados como: nível iniciante, nível 

intermediário e nível avançado. Geralmente formula o caminho a ser seguido com o aluno a 

partir de uma observação inicial sobre o aluno tocando o bandolim. Seu curso é focado no 

desenvolvimento do repertório do choro exclusivamente e não utiliza músicas populares para 

iniciar o processo de ensino e aprendizagem do bandolim.  

 

6.4 Características dos Alunos 

 

 Existem semelhanças e diferenças entre os alunos das duas instituições. Todos os alunos 

que entram na escola de choro para o curso de bandolim têm o interesse de aprender de fato o 

instrumento, diferentemente da CEP-EMB que apresenta dois tipos de alunos, os alunos que 

querem de fato o bandolim e os que prestaram teste para bandolim, pois não encontraram vaga 

para algum outro instrumento. 

 Quanto à faixa etária, a escola de choro atualmente não tem alunos menores de 20 anos, já 

a escola de música tem alguns alunos entre 13 e 18 anos, mas que segundo o professor Rafael, 

são os mais propensos a estarem cursando o bandolim, pois não encontraram vaga para outro 

instrumento. Rafael também conta que dentre seus alunos existe o interesse e o prestígio de 

estar na Escola de Música de Brasília, algo que também ocorre com os alunos da Escola de 

Choro Raphael Rabello.  

 Quanto ao interesse em se profissionalizar, na escola de choro existem atualmente quatro 

alunos matriculados que atuam no cenário musical brasiliense e que são frutos do ensino 

desenvolvido na instituição, já na escola de música, existe um aluno com nível apto a encarar o 

cenário do choro na cidade. Provavelmente será o primeiro aluno formado pela escola. Esse 

aluno também estuda na ECRR. 

                                                           
6
 Ministério da Educação 



30 
 

 Para o ingresso em ambas as escolas, os alunos podem optar pelo sorteio de vagas e pela 

realização de teste escrito e prático. A diferença está no fato de a CEP-EMB possuir uma prova 

para cada nível. 

 Atualmente Dudu focou seu trabalho em cursos que ministra na maioria das vezes no 

exterior, para alunosestrangeiros que desejam adquirir a linguagem do bandolim brasileiro. Em 

Brasília também atende alunos que já tocam e que querem desenvolver a técnica do 

instrumento. Embora já tenha trabalhado com alunos que nunca tocaram, atualmente não 

trabalha. 

 

6.5 Repertório 

 

 O repertório das duas escolas vai de acordo com o nível da turma. Existe uma semelhança 

entre o repertório trabalhado com os alunos iniciantes de bandolim das duas escolas. A ECRR 

trabalha com dois livros de partituras desenvolvidos na própria instituição e que apresentam 

uma variedade maior de músicas. Porém, o professor Marcelo relata que os alunos 

desenvolvem bem esse primeiro repertório composto de músicas populares, mas encontram 

muita dificuldade de saltarem para o repertório de choro. Esse salto geralmente acontece no 

terceiro semestre do curso. Já o professor Rafael, conta que na sua concepção de ensino de 

choro, os alunos devem aprender o primeiro choro o quanto antes. Ele dá início a esse ensino 

geralmente a partir da sétima aula. 

 O repertório de nível mais avançado da ECRR também é maior, porém atualmente são 

poucos os alunos que chegam à toca - lo. Já na CEP-EMB, esse repertório mais avançado é 

utilizado no curso técnico e por ser menor, acaba sendo mais bem desenvolvido, fazendo com 

que os alunos toquem choro. 

 Um ponto bastante relevante percebido durante a pesquisa é o fato de a ECRR, por ser um 

ambiente privado, apresentar a intenção de fazer com que os alunos toquem o instrumento, 

mesmo que não estejam tocando choro propriamente dito, já que seus alunos são pagantes. 

 Em suas aulas, Dudu Maia parte de um repertório separado por nível de dificuldade, 

composto por choros em grande maioria de autoria de Jacob de Bandolim. 

 

6.6 A partitura e o uso do ouvido. 

 

 Os professores incentivam a prática de decorar a música e tirar músicas de ouvido, 
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utilizando a partitura somente como ferramenta para tirar dúvidas. Esse conhecimento de 

leitura de partitura, no caso das duas instituições, é desenvolvido nas aulas teóricas oferecidas 

pelas escolas. O pratica auditiva é um ponto semelhante entre os três professores. 

 Os professores, Rafael Bandol e Dudu Maia, com o intuito de ajudar os alunos que na 

maioria das vezes praticam sozinhos, disponibilizam e incentivam o uso de playback das 

músicas trabalhadas. 

 

6.7 Material Didático. 

 

 Os professores da ECRR e da CEP-EMB citaram os mesmos materiais didáticos, porém 

somente Marcelo Lima realmente os utiliza em seu processo de ensino. O prof. Rafael relata 

que utiliza o material somente como uma base secundária, alegando que os métodos podem 

amarrar de certa forma os alunos, com conhecimentos um tanto conservadores demais. Ele 

conta que alguns desses métodos apresentam informações que não podem ser levados tão a 

fundo, pois prejudicariam o desenvolvimento prático dos alunos. 

 Dudu Maia utiliza um material construído por ele próprio e também playbacks para que 

os alunos pratiquem sempre acompanhados. 

 

6.8 Os bandolins e as rodas de choro. 

 

"Roda de choro: liberdade por princípio, compartilhamento por base e alegria 

por fim." (frase retirada de um flyer divulgado em uma pagina social de 

Henrique Cazes) 

 As duas instituições, ECRR e CEP-BEM, possuem rodas de choro para a prática dos 

alunos, porém as duas apresentam o mesmo problema, uma roda com muitos instrumentos 

solistas, com vários saxofones, flautas e gaitas solando em uníssono, o que dificulta a 

participação dos bandolins. Fazendo com que seja impossível ouvir o instrumento. 

 Na escola de choro acontecem duas grandes rodas uma vez por mês e separada por nível, 

uma para os alunos iniciantes e outra para os alunos mais avançados. Em ambas existe esse 

problema do número de músicos presentes tocando ao mesmo tempo. Na escola de música 

existe uma grande roda, uma vez por semana e frequentada por todos os alunos do curso 

popular, independentemente do nível. Também com a presença de muitos instrumentos tocando 

juntos, enfrenta a mesma situação da ECRR, ausência dos alunos de bandolim. Os professores 

das duas escolas relatam que esse problema é muito discutido nas reuniões dos professores 
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juntamente as respectivas coordenações. Ambas as escolas estão procurando uma melhor 

maneira de estruturar suas rodas de choro para que haja um melhor aproveitamento desse 

momento. 

 Segundo LARA FILHO (2011), por ser um dos contextos mais característicos da prática 

do choro, a roda pode ser considerada sua matriz. O fato dos alunos não frequentarem as rodas, 

seja lá qual for o motivo, atrapalha o rendimento, defasando a formação e a concretização dos 

conhecimentos aprendidos. 

 

7.Tabela comparativa dos três contextos letivos. 

 

 

 Programa Repertório Uso do 

ouvido 

Uso de 

partituras 

Material 

didático 

Rodas de 

choro 

ECRR Elaborado 

pelo próprio 

professor. 

O professor 

inicia com 

temas da 

música 

popular 

brasileira. 

O professor 

trabalha a 

percepção 

dos alunos. 

Utiliza para 

passar as 

músicas 

aos alunos. 

Utiliza 

alguns 

métodos de 

estudo do 

bandolim. 

Prática 

Fundamental. A 

escola oferece 

uma roda com 

um problema 

didático. 

CEP - 

EMB 

Elaborado 

pelo próprio 

professor. 

O professor 

inicia com 

temas da 

música 

popular 

brasileira. 

O professor 

trabalha a 

percepção 

dos alunos 

Utiliza para 

passar as 

músicas 

aos alunos. 

Utiliza 

alguns 

métodos e 

utiliza play 

back. 

Prática 

Fundamental. A 

escola oferece 

uma roda com 

um problema 

didático. 

Prof. 

Particular 

Elaborado 

pelo próprio 

professor. 

O professor 

só trabalha 

com 

repertório de 

choro. 

O professor 

trabalha a 

percepção 

dos alunos. 

Não utiliza. Utiliza um 

método de 

sua autoria 

e utiliza 

play back. 

Prática 

fundamental. 

Recomenda aos 

alunos que 

participem de 

rodas 

profissionais e 

semi - 

profissionais. 
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CONCLUSÃO 

 

 O notável desempenho dos bandolinistas brasilienses e o aumento no número de 

interessados na prática desse instrumento em Brasília serviram para inspirar as principais 

questões do presente trabalho: Como os três principais professores de bandolim de Brasília 

aplicam o conhecimento acerca desse instrumento, gerando frutos tão promissores de modo que 

esses frutos desenvolvam a melhor técnica possível sem fugirem à sua tradição nacional, o 

choro. 

 O primeiro ponto considerado na pesquisa, levando em consideração que tudo partiu da 

ótica dos professores sobre como atuam, foi justamente a função do professor no processo de 

ensino do instrumento ao aluno. Todos deram o mesmo depoimento. Estão ali para apresentar 

os caminhos e as ferramentas necessárias para que o aluno consiga desenvolver o conhecimento 

sobre o instrumento. 

 

“Vygotsky afirma que a aprendizagem pode (e deve) preceder o 

conhecimento... Também afirma que o desenvolvimento biológico, pode ser 

decisivamente influenciado pelo ambiente, no caso, a escola e o ensino.” 

(JÓFILI apud VYGOTSKY) 

 

O professor deve construir o conhecimento juntamente com os alunos e esse conhecimento só 

pode ser alcançado através do esforço e dedicação do aluno. 

 

“Na relação com o saber há um destaque significativo na afetividade que o 

liga à matéria de ensino, que leva ao gosto pelo estudo e à possibilidade de 

produzir conhecimento junto com o aluno.” (CUNHA, 1989, p 162) 

 

 Outro ponto tradicional no ensino do choro é o desenvolvimento do ouvido. Segundo 

Moura (cf: 2011), o estilo de Jacob do bandolim, criador da técnica mais conhecida e 

considerada tradicional, é imitado pela maioria dos bandolinistas brasileiros. Uma grande 

ferramenta no processo de aprendizagem do aluno que quer tocar o instrumento em questão é 

tirar as músicas de ouvido, sem a utilização de partituras e procurando copiar ao máximo os 

grandes mestres. Os três professores fazem uso dessa ferramenta, disponibilizando aos alunos 

gravações para que sejam ouvidas e copiadas, utilizando a partitura apenas como outra 

ferramenta, responsável principalmente por sanar dúvidas e registrar as obras. Dos áudios, os 
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alunos devem procurar copiar melodias, ornamentos e fraseados. Isso faz parte da linguagem 

tradicional do instrumento. 

 

“A contribuição de Jacob para o bandolim brasileiro é ampla no sentido em 

que se refere também ao desenvolvimento e organização do choro como 

gênero musical. Esta contribuição buscou a preservação de tradições e foi 

utilizada pela maioria dos bandolinistas no Brasil.” (MOURA, 2011, p 119) 

 

 Com exceção de Dudu Maia, os professores Marcelo e Rafael utilizam alguns métodos 

de estudo do bandolim. Esses métodos utilizados foram escritos por bandolinistas consagrados 

na prática do instrumento com o intuito de introduzir músicos iniciantes na prática do bandolim. 

Dudu Maia é contra a utilização de métodos práticos para o ensino de música, pois segundo ele 

esses métodos trabalham a música de uma maneira distante da realidade musical. Para 

Dudu,exercícios de escalas, de digitação, de palhetada, etc, devem ser sempre realizados da 

maneira mais musical possível, pois se não, não passaram de simples exercícios físicos. O 

professor Dudu Maia utiliza em suas aulas um trabalho de sua autoria para estudo de harmonia 

ao bandolim e um material de playbacks de Jacob do Bandolim. Esse material trás dois livros de 

partituras contendo obras de Jacob com melodias originais e variações que o mestre criava e 

dois CDs contendo os playbacks de todo o repertório. O professor Rafael Bandol também 

utiliza esse material. 

 Portanto, ficou claro durante a pesquisa que métodos práticos podem sim ajudar no 

processo de aprendizado do instrumento, porém não são os métodos que tem maior influencia 

no aprendizado e sim a prática musical do aluno. Seja ouvindo um CD de choro e tocando junto, 

para assim descobrir novos detalhes da linguagem, seja utilizando playbacks, para que o aluno 

crie sua independência musical quando estiver participando de alguma roda de choro, ou com o 

auxilio do professor, que pode ensinar diretamente ao aluno as técnicas do instrumento. O ideal, 

segundo os entrevistados é que o aluno escute o áudio em casa, anote as dúvidas e leve para 

sana - las com o professor. 

 Um ponto indiscutível na formação de qualquer chorão é a roda de choro. Eis o berço de 

toda a história do gênero, pois foi na roda que essa música tão tradicional brasileira nasceu e se 

desenvolveu. Na roda de choro o aluno absorve os valores mais importantes do contexto 

musical em questão. Frequentar a roda é um fator que faz toda a diferença na formação de um 

músico de choro, seja lá qual for seu instrumento. Os três professores entrevistados relatam 

sobre a importância de participar das rodas. 
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 Tanto na escola de choro, quanto na escola de música, os professores criticaram a 

maneira como as rodas são realizadas. O problema apresentado por eles é a quantidade de 

instrumentos tocando juntos. 

 

 “Para se fazer uma roda de Choro, não é preciso nenhuma mega 

produção, mas o equilíbrio entre diversos fatores... deve haver um equilíbrio 

entre violões, cavaquinhos, etc. Uma roda com seis violões e nenhum 

cavaquinho está fadada ao fracasso.” (CAZES, 1998, Pag 111)  

 

 Já o professor Dudu Maia, relatou que atualmente em Brasília, ocorre uma roda que já 

está se tornando tradição, conhecida como roda do Villa Madá. Esse espaço é freqüentado por 

diversos músicos da cidade, amadores até profissionais. 

 

“Uma roda de verdade é aquela que mistura profissionais e amadores, gente 

que toca melhor e pior, sem nenhum problema.” (CAZES, 1998, 111) 

 

 O choro e a importância de difundi – lo socialmente foi um ponto presente em todas as 

entrevistas realizadas. Os três professores entrevistados deixam claro quanto à importância da 

preservação e divulgação do choro, trata – se de um patrimônio cultural brasileiro. As três 

entidades de ensino pesquisadas, Escola de choro, Escola de música e o Dudu Maia na condição 

de professor particular, abordam em suas aulas a histórica do choro e a necessidade de nunca 

deixar morrer a imagem e linguagem dos primeiros chorões, bem como toda a obra existente. O 

três professores relatam nas entrevistas realizadas que em suas aulas aplicam, em meio às aulas 

de bandolim, a história do choro. Como esse gênero nasceu e se desenvolveu, principais 

autores, principais instrumentistas e principais músicas compostas. Existe essa semelhança 

entre os três ambientes. 

 Portanto, foi possível constatar com a realização desse trabalho que, por mais 

diferenciado o ambiente de ensino do bandolim no choro em Brasília, existem práticas desse 

ensino sobre o gênero em questão, que sempre serão levadas em consideração e que devem ser 

preservadas, pois tem eficácia comprovada entre os chorões e já são elementos característicos 

no contexto em que o gênero choro se desenvolve. 
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