
 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI FESTIVAL Internacional e encontro de Choro de Paris  

     De sexta 27 a domingo 29 de março de 2020 

     Direção artística : Maria Inês Guimarães 

 

Organizado pelo Clube de Choro de Paris, que comemora 

19 anos nesta temporada !  

 

Apoio : Embaixada do Brasil, Casa do Brasil, Cebramusik e  

diversas instituições brasileiras 

 

LOCAL : Maison du Brésil 7, Bd Jourdan – 75014 Paris – RER B ou Tramway Cité 
Universitaire. 

O DESCRITIVO DAS OFICINAS neste pdf  está na ordem da ficha de inscrição online. 

Informações e inscrições  https://www.festivaldechorodeparis.org  
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1a - Percepção Musical 

Passo a passo prático do treinamento auditivo 

Descrição 

Nessa oficina o participante aprenderá como desenvolver sua percepção musical, dos 
primeiros passos até o reconhecimento de acordes e das principais cadências harmônicas. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Pluriinstrumental 

Nível técnico instrumental Intermediário Professional 

Nível teórico, harmonia, leitura, cifras, 
improvisation 

Principiante Intermediário Professional 

Professor 

Filipe Dourado (cavaquinho) 

Filipe Dourado é cavaquinista, compositor e educador musical. Bacharel em composição e 
regência pela FMCG e formado em cavaquinho pelo Conservatório de Tatuí. Em 2018 lançou 
um álbum autoral chamado Sete Corações. Em 2016 fez os Songbooks Waldir Azevedo com a 
editora Choro Music. Atualmente mora em Paris onde da continuidade a suas atividades de 
músico profissional e é professor no Club du Choro de Paris e na Association Roda do Cavaco . 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=GaRsGKsKtxU 

Site internet www.filipedourado.com.br 

Facebook, youtube... www.facebook.com/fidourado  

www.youtube.com/filipedoura 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=GaRsGKsKtxU
http://www.filipedourado.com.br/
http://www.facebook.com/fidourado
http://www.youtube.com/filipedoura
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1b - O Bandolim no Choro 

Aspectos técnicos e estilísticos 

Descrição 

A oficina tem como objetivo trabalhar elementos característicos do Bandolim, de maneira 

prática nas músicas Na Porta do Banheiro (de Marco César e Bila do Cavaquinho) e Caco de 

Vidro ( Marco César e Jorge Simas). 

Na porta do banheiro : 

https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnW RvIp8 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Bandolim 

Nível técnico instrumental Principiante Intermediário Professional 

Informações complementares : você vai receber as partituras depois da sua inscrição 

Professor 

Marco César (Bandolim) 

Marco César é professor do Conservatório Pernambucano de Música, Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia - IFPE, AESO - Faculdades Integradas Barros Melo, membro da 
Academia Pernambucana de Música. Grande mestre instrumentista da música instrumental 
popular brasileira ele é compositor, arranjador e bandolinista pernambucano. Ele tem extensa 
formação acadêmica como educador, foi o fundador do primeiro curso de cavaquinho e 
bandolim em conservatório de música no Brasil. Solista convidado de várias orquestras no 
Brasil e no exterior. 

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo 

https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg  

https://youtu.be/fEfwSkHJvzc 

Facebook https://www.facebook.com/marcocesar.brito 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnWRvIp8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo
https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg
https://youtu.be/fEfwSkHJvzc
https://www.facebook.com/marcocesar.brito
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1c - Contraponto no choro 

Como criar uma melodia de acompanhamento 

Descrição 

Análise de áudios e partituras de compositores que desenvolveram contraponto na música 
popular brasileira do início do século XX.  

Devolver contraponto (melodia de acompanhamento) em alguns gêneros da música popular 
brasileira como: maxixe, choro e valsa. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos Pluriinstrumental, instrumentos melodicos.  

Nível técnico instrumental Intermediário  

Professor 

Alexandre Rodrigues (Saxophones, flauta, clarinette) 

Alexandre Rodrigues é multi-instrumentista, compositor, educador e lutier de pífanos. 

Graduado em música popular brasileira, cursando Pós-graduação em práticas interpretativas 
do frevo. No ano de 2019 ganhou prêmio de primeiro lugar no festival nacional do frevo na 
categoria Frevo instrumental livre autoral com a composição Sebastião Biano no frevo, tocada 
pelo   grupo Alexandre Rodrigues e Pife Urbano, já atuou em gravação e concertos com 
diversos artistas como Nailor Proveta, Dominguinhos, Silvério Pessoa, Alceu Valença, Wilson 
das Neves, Mariane de Castro, Fabiana Cozza, Maurício Carrilho, Aurea Martins, Nicolas 
Krassik, Guinga, Marcel Powell, Alaíde Costa, Fafá de Belém e Geraldo Azevedo. É integrante 
da Transversal frevo orquestra, Orquestra popular do Recife, Silvério Pessoa e 
Alexandre Rodrigues e Pife  Urbano. 

Vídeo https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144053087609083
0&id=100004017954500 

https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639
371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/  

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
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2a - Análise e memorização 

Modelos de estrutura harmônica visando a memorização 

Descrição 

Os choros tradicionais apresentam padrões de estrutura tonal que são recorrentes.  Através da 
análise de choros de Pixinguinha, serão demonstradas algumas destas  estruturas, 
possibilitando aos músicos uma observação mais objetiva deste material tonal . A partir desta 
perspectiva, propõe-se demonstrar abordagens para a memorização do material musical. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos   Pluriinstrumental 

Nível técnico instrumental Intermediário Professional 

Professores 

Eduardo Lobo (Guitare) et Rafael dos Santos (Piano) 

Eduardo Lobo, guitarrista, compositor, arranjador e doutor em música (UNICAMP 2018), 

Eduardo integra o Quatro a Zero, grupo de choro com quem tem cinco discos lançados, duas 
turnês europeias (Portugal, Holanda e França), uma passagem pelo Guimarães Jazz Festival, 
turnês nacionais ao lado do bandolinista Joel Nascimento e parcerias com Toninho Ferragutti e 
Nailor Proveta. Desde 2011 integra um duo com o pianista Rafael dos Santos, com quem 
lançou o disco “Viajante” (2016), gravou o  Concerto Carioca 1 de Radamés Gnattali e se 
apresentou na França e nos Estados Unidos. Integra projetos com a cantora Ana Salvagni, 
com quem lançou o disco Canção do Amor Distante (2016). 

Rafael Santos é pianista, compositor, arranjador e doutor em Música (Universidade de Iowa, 
EUA, 1997). Foi docente do Departamento de Música da UNICAMP de 1981 a 2019 e desde 
então atua como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes. 
Se apresenta regularmente no Brasil e no exterior com o duo formado com o violonista 
Eduardo Lobo. Participou de shows e gravações com alguns dos grandes nomes da música 
brasileira, entre eles as cantoras Consiglia Latorre e Márcia Tauil e os  instrumentistas Paulo 
Moura, Nivaldo Ornelas, Roberto Sion, Roberto Menescal, Paulo Sérgio Santos, Quinteto Villa 
Lobos e o Grupo Quatro a Zero. 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE  

Site internet https://www.eduloboguitar.com.br/  

Facebook https://www.facebook.com/eduloboguitar  

https://www.facebook.com/rdsantos.piano 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE
https://www.eduloboguitar.com.br/
https://www.facebook.com/eduloboguitar
https://www.facebook.com/rdsantos.piano
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2b - O Frevo 

Aspectos técnicos e estilísticos 

Descrição 

A oficina tem como objetivo trabalhar elementos característicos do Frevo, utilizando a prática 
de conjunto dos alunos nas músicas Lágrimas de Folião (Levino Ferreira) e A Banda no Frevo ( 

Marco César), veja vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo 

Você vai receber as partituras assim que fizer sua inscrição. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Tous les instruments 

Nível técnico instrumental Principiante Intermediário Professional 

Professor 

Marco César (Bandolim) 

Marco César é professor do Conservatório Pernambucano de Música, Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia - IFPE, AESO - Faculdades Integradas Barros Melo, membro da 
Academia Pernambucana de Música. Grande mestre instrumentista da música instrumental 
popular brasileira ele é compositor, arranjador e bandolinista pernambucano. Ele tem extensa 
formação acadêmica como educador, foi o fundador do primeiro curso de cavaquinho e 
bandolim em conservatório de música no Brasil. Solista convidado de várias orquestras no 
Brasil e no exterior.  

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo 

https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg  

https://youtu.be/fEfwSkHJvzc 

Facebook https://www.facebook.com/marcocesar.brito 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo
https://www.youtube.com/watch?v=oyJYZh2dTqo
https://www.youtube.com/watch?v=E13J2UeVNBg
https://youtu.be/fEfwSkHJvzc
https://www.facebook.com/marcocesar.brito
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2c - O Cavaquinho no Choro em 
Pernambuco 
Elementos musicais pernambucanos aplicados ao choro no cavaquinho 

Descrição 

A oficina tem como objetivo apresentar a linguagem do cavaquinho pernambucano, suas 
nuances e características estruturais (melodia, ritmo e harmonia).  

Os alunos irão estudar o fraseado, interpretação e a digitação das músicas Saudades de 
Limoeiro (Jacaré do Cavaquinho) e Na Porta do Banheiro (Bila do Cavaquinho e Marco César) 
veja vídeos aqui : 

Saudades de Limoeiro 
https://www.youtube.com/watch?v=TomVnA8op_Q&t=5s  

https://www.youtube.com/watch?v=EiA-7LGP6Y8 
Na Porta do Banheiro 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

Através da execução  das peças, compreender e aplicar no cavaquinho, de acordo com as 
peculiaridades que exigem a composição e o autor. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Cavaquinho 

Nível técnico instrumental Intermediário Professional 

Informações complementares : 

Você vai receber as partituras assim que fizer sua inscrição. 

Professor 

João Paulo Albertim (Cavaquinho) 

João Paulo Albertim é cavaquinista, compositor, arranjador e produtor musical. Ao longo da 
sua carreira, desenvolve um trabalho de pesquisa e composições  para o cavaquinho de 5 
cordas. Em seu CD João Paulo Albertim-Toca Pernambuco (2012), demonstra as 
possibilidades de combinações timbrísticas e estimula a inserção e a fusão de gêneros e 
ritmos musicais não muito conhecidos do grande público admirador da literatura do 
cavaquinho. O xote nordestino, o forró, o frevo de rua, a toada e o caboclinho (perré bumba) 
são exemplos disso. Atualmente está em fase de gravação do seu segundo CD “Ozana 
Maracatu”.  

Vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8 

https://www.youtube.com/watch?v=hEDyzyzssxE&t=147s  

Site internet https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzW DLEi 

Facebook, 
youtube... 

https://www.facebook.com/joaopauloalbertim  

https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZW kGHA 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=TomVnA8op_Q&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=EiA-7LGP6Y8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8
https://www.youtube.com/watch?v=hEDyzyzssxE&t=147s
https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzWDLEi
https://www.facebook.com/joaopauloalbertim
https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZWkGHA
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3a - Piano e violão de 6 cordas no 
contexto de regional  

Um instrumento - múltiplas funções  

Descrição 

O objetivo desta oficina é compreender e explorar seis possíveis funções do violão de 6 cordas 
e do piano (ou outro instrumento harmônico) no contexto da prática de regional de choro. 
Trazendo ao jogo conceitos de organização formal e arranjo, serão trabalhados: 1- duos de 
baixos com o violão de 7 cordas; 2 - linhas de baixo na parte de mão esquerda do piano; 3 - 
conhecendo e interagindo com os ritmos do cavaquinho e do pandeiro; 4 - uso de escalas e 
arpejos com a função de acompanhamento e contra melodia; 5 - criador de contra-melodias; 6 
- solista de melodias.  

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Instrumentos harmônicos – violão, piano, 
acordeão... 

Nível técnico instrumental, harmonia, 
acordes 

Intermediário Professional 

Nível leitura partituras improvisação Principiante, Intermediário 

Professores 

Eduardo Lobo (Guitare) et Rafael dos Santos (Piano) 

Eduardo Lobo, guitarrista, compositor, arranjador e doutor em música (UNICAMP 2018), 

Eduardo integra o Quatro a Zero, grupo de choro com quem tem cinco discos lançados, duas 
turnês europeias (Portugal, Holanda e França), uma passagem pelo Guimarães Jazz Festival, 
turnês nacionais ao lado do bandolinista Joel Nascimento e parcerias com Toninho Ferragutti e 
Nailor Proveta. Desde 2011 integra um duo com o pianista Rafael dos Santos, com quem 
lançou o disco “Viajante” (2016), gravou o  Concerto Carioca 1 de Radamés Gnattali e se 
apresentou na França e nos Estados Unidos. Integra projetos com a cantora Ana Salvagni, 
com quem lançou o disco Canção do Amor Distante (2016). 

Rafael Santos é pianista, compositor, arranjador e doutor em Música (Universidade de Iowa, 

EUA, 1997). Foi docente do Departamento de Música da UNICAMP de 1981 a 2019 e desde 
então atua como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes. 
Se apresenta regularmente no Brasil e no exterior com o duo formado com o violonista 
Eduardo Lobo. Participou de shows e gravações com alguns dos grandes nomes da música 
brasileira, entre eles as cantoras Consiglia Latorre e Márcia Tauil e os  instrumentistas Paulo 
Moura, Nivaldo Ornelas, Roberto Sion, Roberto Menescal, Paulo Sérgio Santos, Quinteto Villa 
Lobos e o Grupo Quatro a Zero. 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE  

Site internet https://www.eduloboguitar.com.br/  

Facebook https://www.facebook.com/eduloboguitar  

https://www.facebook.com/rdsantos.piano 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=IYtXYlD78JE
https://www.eduloboguitar.com.br/
https://www.facebook.com/eduloboguitar
https://www.facebook.com/rdsantos.piano
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3b - O Violão de Sete Cordas e Seu 
Fraseado 

Aplicações à música brasileira em geral (choro, frevo, MPB...) 

Descrição 

A oficina tem como objetivo trabalhar elementos característicos do violão de sete cordas, 
trabalhando as músicas Caco de Vidro (Marco César e Jorge Simas) e Na Porta do Banheiro 
(de Marco César e Bila do Cavaquinho). 

 

Na porta do banheiro :     
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnW RvIp8 

https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Violão de 7 cordas 

Nível técnico instrumental Principiante Intermediário Professional 

Informações complementares : Você vai receber as partituras assim que fizer sua inscrição.  

Professor 

Jorge Simas (Guitare 7 cordes) 

Jorge Simas é violonista e compositor. Trabalhou com os maiores nomes da Música Popular 

Brasileira, Gilberto Gil, Beth Carvalho, Tom Jobim, Elis Regina e tantos outros, sendo no seu 
instrumento, o violão 7 cordas, detentor do maior número de faixas gravadas, dentre os 
músicos de sua geração. Foi vencedor de vários festivais e ganhador de inúmeros  prêmio s de 
música no Brasil e no exterior. Como compositor tem obras interpretadas por nomes como 
Elizeth Cardoso, Chico Buarque, João Nogueira,  Zeca Pagodinho entre outros.  

Vídeo https://www.facebook.com/profile.php?id=100009751669220  

Facebook, youtube... https://www.youtube.com/watch?v=NEZQ0UtQpnA&list=PLGky_
73RQBSoJ7IHAcJ46citymqkSrT50 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dpwPnWRvIp8
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009751669220
https://www.youtube.com/watch?v=NEZQ0UtQpnA&list=PLGky_73RQBSoJ7IHAcJ46citymqkSrT50
https://www.youtube.com/watch?v=NEZQ0UtQpnA&list=PLGky_73RQBSoJ7IHAcJ46citymqkSrT50
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3c - Pandeiro Pernambucano 
Pandeiro Pernambucano 

Descrição 

A oficina tem como objetivo trabalhar os ritmos Pernambucanos, através de variações e 
levadas do Pandeiro no  choro, frevo, maracatu, coco e baião. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Pandeiro 

Nível Intermediário Professional 

Professor 

Tadeu Júnior (Pandeiro) 

Tadeu Júnior é pandeirista, excelente pedagogo, formado em Licenciatura em Música pela 
Universidade Federal de Pernambuco. Os seus principais trabalhos musicais foram o Grupo 
Arabiando, Orquestra Retratos do Nordeste, e a Mesa de Samba Autoral de Pernambuco. Ao 
longo da sua carreira, tem ministrado oficinas de pandeiro, com atenção aos ritmos tradicionais 
pernambucanos inserido no Choro. As oficinas mais relevantes foram ministradas no 
Conservatório Pernambucano de Música no Dia Nacional do Choro, e no IV - Seminário Euro 
Brasileiro de Choro Olinda/Recife em 2019  

Vídeo 
https://youtu.be/jW u_HdUqr2g 

https://youtu.be/0TElQqCXQBk 

Facebook https://www.facebook.com/tadeujrmesa 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://youtu.be/jWu_HdUqr2g
https://www.facebook.com/tadeujrmesa
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4a - Choros de Garoto 

Uma análise do repertório de choros de Aníbal Augusto Sardinha (1915 -1955) 

Descrição 

Nessa oficina, Henrique Gomide (piano) e Domingos Teixeira (violão), autores  do songbook 
“Choros de Garoto” (IMS – Sesc Edições), irão traçar um panorama do vasto repertório de 
choros de Garoto. O duo irá abordar, com a participação dos participantes, aspectos 
intrínsecos ao estilo composicional de Garoto e realizar audições de gravações raras de 
Garoto ao violão, cavaquinho, bandolim, banjo, guitarra havaiana e violão tenor.  

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Pluriinstrumental 

Nível Todos os níveis 

Informações complementares : Oficina aberta a todos os níveis, avançados irão participar 
tocando, e iniciantes como ouvintes. O livro Choros de Garoto estará à venda durante o 
festival, encomendar por email à mijg@sfr.fr, preço 30 euros: 

https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-sesc/563_CHOROS+DE+GAROTO#/tagcloud=lista 

Professores 

Henrique Gomide (piano) e Domingos Teixeira (violão) 

Henrique Gomide é natural de São Paulo e vive em Colônia, Alemanha. Possui graduação em 
piano pela USP, mestrado em Jazz-Piano pelo Conservatório Real de Haia (Holanda) e 
mestrado em Composição e Arranjo pela Hochschule für Musik Tanz Köln. Integra o piano-trio 
Caixa Cubo, com quem se apresentou em diversos países e lançou 6 CD’s. Especializou -se 
na obra de Garoto, sendo um dos autores do Songbook Choros de Garoto, diretor musical do 
espetáculo “Garoto 100 Anos” e de um documentário em fase de produção sobre  o compositor. 
Já tocou e gravou ao lado de Nailor Proveta, Teco Cardoso, Toninho Carrasqueira, Toninho 
Ferragutti, Vinícius Dorin, Mônica Salmaso, Bart van Lier.   

Domingos Teixeira é um dos mais requisitados violonistas do Rio de Janeiro. Atua há mais de 
30 anos como professor em institutos como Centro Ian Guest de Aperfeiçoamento Musical  e 
Pró-Arte. Integra os grupos Choro na Feira, “Daniela Spielmann Quarteto” e apresentou-se ao 

lado de Áurea Martins, Nélson Sargento, Arismar do Espírito Santo. Lançou 2 CD’s autorais 
("Brincadeiras de Quintal" e "Estêvão Teixeira & Bilinho Teixeira - Em Companhia"), ministrou 
oficinas e realizou concertos na Alemanha, França e Estados Unidos. É autor junto com Jorge 
Melo e Henrique Gomide do livro lançado pelas editoras Sesc e IMS “Choros de Garoto”. 

Site internet www.henriquegomide.com 

https://bilinhoteixeira.wixsite.com/domingosteixeira 

Facebook, youtube... GOMIDE: 

https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrA
urdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR 

https://www.facebook.com/henriquegomidepiano/  

TEIXEIRA: 

https://www.youtube.com/watch?v=t71NgABtMY4  

https://www.facebook.com/domingos.teixeira.52  

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
http://clubduchorodeparis.free.fr/
mailto:mijg@sfr.fr
https://www.sescsp.org.br/online/edicoes-sesc/563_CHOROS+DE+GAROTO#/tagcloud=lista
http://www.henriquegomide.com/
https://bilinhoteixeira.wixsite.com/domingosteixeira
https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrAurdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR
https://www.youtube.com/watch?v=zie6dSjCAAc&list=PLilGwrAurdAqrdFc8iH0IdhK1114i4aGR
https://www.facebook.com/henriquegomidepiano/
https://www.youtube.com/watch?v=t71NgABtMY4
https://www.facebook.com/domingos.teixeira.52
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4b - Para jovens instrumentistas  

 

Descrição 

Os professores vão trabalhar com um grupo de jovens instrumentistas; autour de la pièce Na 
porta do banheiro, choro pernambucano. 

 
Na Porta do Banheiro 
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0  

 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Pluriinstrumental 

Nível técnico instrumental, harmonia, leitura, 
cifras, improvisação 

Principiante Intermediário Professional 

Professor 

João Paulo Albertim (Cavaquinho), Tadeu Júnior (Pandeiro), MI Guimarães, (piano)  

João Paulo Albertim é cavaquinista, compositor, arranjador e produtor musical. Ao longo da 

sua carreira, desenvolve um trabalho de pesquisa e composições  para o cavaquinho de 5 
cordas. Em seu CD João Paulo Albertim-Toca Pernambuco (2012), demonstra as 
possibilidades de combinações timbrísticas e estimula a inserção e a fusão de gêneros e 
ritmos musicais não muito conhecidos do grande público admirador da literatura do 
cavaquinho. O xote nordestino, o forró, o frevo de rua, a toada e o caboclinho (perré bumba) 
são exemplos disso. Atualmente está em fase de gravação do seu segundo CD “Ozana 
Maracatu”. 

Tadeu Júnior é pandeirista, excelente pedagogo, formado em Licenciatura em Música pela 

Universidade Federal de Pernambuco. Os seus principais trabalhos musicais foram o Grupo 
Arabiando, Orquestra Retratos do Nordeste, e a Mesa de Samba Autoral de Pernambuco. Ao 
longo da sua carreira, tem ministrado oficinas de pandeiro, com atenção aos ritmos tradicionais 
pernambucanos inserido no Choro. As oficinas mais relevantes foram ministradas no 
Conservatório Pernambucano de Música no Dia Nacional do Choro, e no IV - Seminário Euro 
Brasileiro de Choro Olinda/Recife em 2019 

Vídeo 

 

Tadeu : https://youtu.be/jW u_HdUqr2g 

João Paulo : https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8 

Site internet João Paulo :  https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzWDLEi 

Facebook, 
youtube... 

João Paulo : https://www.facebook.com/joaopauloalbertim 

João Paulo : https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZW kGHA 

Tadeu : https://www.facebook.com/tadeujrmesa 

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://www.youtube.com/watch?v=t3ki_lGruo0
https://youtu.be/jWu_HdUqr2g
https://www.youtube.com/watch?v=ztno9guTcU8
https://open.spotify.com/artist/0IFPD3OXNcOvpTQyzWDLEi
https://www.facebook.com/joaopauloalbertim
https://www.youtube.com/channel/UCHfY781fhldDFANx_ZWkGHA
https://www.facebook.com/tadeujrmesa
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4c - Improvisação no choro 

 

Descrição 

Análise de transcrições de improvisadores do choro. Estudo de ritmos, acentuação, linguagem 
e motivos. Criar um improviso escrito utilizando os fundamentos do choro. 

Duração 2h 

Pré-requisitos 

Instrumentos  Pluriinstrumental 

Nível técnico instrumental Intermediário  

Professor 

Alexandre Rodrigues (Saxophones, flûte, clarinette) 

Alexandre Rodrigues é multi-instrumentista, compositor, educador e Lutier de pífanos. 
Graduado em música popular brasileira, cursando Pós-graduação em práticas interpretativas 
do frevo. No ano de 2019 ganhou prêmio de primeiro lugar no festival nacional do frevo na 
categoria Frevo instrumental livre autoral com a composição Sebastião Biano no frevo, 

tocada pelo   grupo Alexandre Rodrigues e Pife Urbano, já atuou em gravação e concertos com 
diversos artistas como Nailor Proveta, Dominguinhos, Silvério Pessoa, Alceu Valença, Wi lson 
das Neves, Mariane de Castro, Fabiana Cozza, Maurício Carrilho, Aurea Martins, Nicolas 
Krassik, Guinga, Marcel Powell, Alaíde Costa, Fafá de Belém e Geraldo Azevedo. É integrante 
da Transversal frevo orquestra, Orquestra popular do Recife, Silvério Pessoa e 
Alexandre Rodrigues e Pife  Urbano . 

Vídeo https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=144053087609083
0&id=100004017954500 

https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639
371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/  

 

https://www.festivaldechorodeparis.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1440530876090830&id=100004017954500
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/
https://www.facebook.com/mijguimaraes/videos/3434016866639371/UzpfSTE2NjQyMTUzNzc6MTAyMTk1MjIwNDc5MTYxOTY/


 

 

XVI FESTIVAL Internacional e encontro de Choro de Paris  

     De sexta 27 a domingo 29 de março de 2020 

    Direção artística : Maria Inês Guimarães 

 

Tarifas, horários, informações e inscrições (formulário online) / https://www.festivaldechorodeparis.org  

Maison du Brésil, au 7 boulevard Jourdan, 75014 PARIS (RER B ou Tramway Cité 
Universitaire) 
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