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Apresentação 

A escola do violão brasileiro tem na linguagem do Choro uma de suas 

principais referências. Desde os primeiros violonistas-compositores do início do 

século XX até hoje, o Choro sempre ocupou parte significativa das criações 

musicais de todos eles. João Pernambuco, Américo Jacomino, Dilermando 

Reis, Laurindo de Almeida, Baden Powell, Canhoto da Paraíba, Hélio Delmiro, 

Luiz Bonfá, Paulo Bellinati, Guinga, Zé Paulo Becker, Sergio Assad, 

Alessandro Penezzi, Yamandu Costa, e tantos outros, de uma forma ou de 

outra abraçaram esse gênero e se expressaram por meio dele. O grande Heitor 

Villa-Lobos que além do violoncelo e do piano dominava também a técnica do 

violão, chegou a gravar comercialmente duas de suas composições: “Chôros nº 

1” e “Prelúdio nº 1”. Villa-Lobos deixou uma obra imensa para todo tipo de 

formação, mas são suas composições para violão as mais tocadas e gravadas 

em todo o mundo. Uma parte relevante da obra de Villa-Lobos foi inspirada na 

linguagem do Choro. A série “Chôros” é um bom exemplo disso. Nela temos 

uma curiosa diversidade de instrumentação desde uma peça para violão solo, 

o “Chôros nº 1”, passando pelo piano solo, por diferentes formações 

camerísticas, pelo piano e orquestra, até grandes formações orquestrais, como 

é o caso do magnífico “Chôros 10”.  

É importante retomar a origem e o significado da palavra choro, pois uns 

tantos equívocos já foram cometidos a esse respeito, gerando certa confusão 

de conceitos. De todas as diferentes e conflitantes definições que já foram 

dadas como origem desse termo, aquela que a mim parece a mais sensata, 

verídica e razoável é a de que o Choro, que surgiu no Rio de Janeiro no final 

do século XIX e que ganhou força no início do século XX, não designava um 

estilo musical, mas unicamente um grupo instrumental que tinha no seu 

repertório danças e ritmos tradicionais da Europa como a valsa, a polca, a 

mazurca, a gavota e a schottish. 

O próprio Villa-Lobos escreveu na juventude uma “Suíte Popular Brasileira”, em 

cinco movimentos, totalmente inspirada nesse caráter e que foram assim 
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ordenadas: “Mazurka-Chôro”, “Schottisch-Chôro”, “Valsa-Chôro”, “Gavota-

Chôro” e “Chorinho”.1  

Ademais, o Choro sempre teve uma conotação social, mantida até o terceiro 

quarto do século XX: um gênero musical tipicamente amador e cultivado por 

pessoas simples da classe média, boa parte dessas pessoas não tinha  

formação musical acadêmica. Talvez essas sejam as principais razões pelas 

quais o Choro manteve sua simplicidade e brejeirice. Pode-se até dizer que o 

Choro atingiu um nível musical de maior sofisticação com a contribuição de 

músicos da grandeza de Jacob do Bandolim, K-Ximbinho, Garoto e Radamés 

Gnattali.  

A grande contribuição de Pixinguinha, figura fundamental para o 

desenvolvimento do Choro, está no fato dele ter estabelecido a ponte entre a 

cultura negra do samba carioca e a tradição europeia cultivada pelo Choro. O 

samba carioca, que no seu início teve como principal ponto de encontro a casa 

de Tia Ciata, na Cidade Nova, tinha como assíduos frequentadores Donga, 

Heitor dos Prazeres, João da Baiana e Pixinguinha.2 

Essa ponte com a cultura afro-brasileira impulsionou o Choro acrescentando ao 

gênero novos elementos rítmicos. Como consequência disso temos atualmente 

uma série de variantes do choro tradicional como o “samba-choro” e o “choro-

canção”. 

Neste trabalho, tenho como principal intenção apresentar aos violonistas e 

compositores alguns preceitos que considero relevantes para a criação musical 

nesse gênero. Evidentemente, além do profundo conhecimento e domínio da 

técnica do instrumento, o violonista-compositor necessitará de saberes 

específicos que irão ajudá-lo na empreitada. O principal deles é o 

entendimento de Harmonia Tonal, base da linguagem do Choro. Além disso, a 

noção clara dos elementos rítmicos que o definem e os diferentes tipos de 

fraseado que podem e devem ser aplicados a ele. Estes são os recursos 

 
1 É importante também dizer que as quatro primeiras peças da Suíte foram escritas na primeira década do 
século XX e que a última foi escrita somente em 1923. É igualmente relevante o fato de que Villa-Lobos 
só publicou a versão final dessa Suíte em 1955, todas elas revisadas. 
2 Tia Ciata foi uma cozinheira e mãe de santo baiana, considerada por muitos como uma das figuras mais 
influentes para o surgimento do samba carioca. 
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principais que auxiliam a prática de quem deseja escrever obras desse gênero 

para violão solo. 

Espero que as explanações deste trabalho contribuam com a criação musical 

de inúmeros violonistas-compositores. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2019. 

Marco Pereira 
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Conceito geral 

 

O violão, com suas incontáveis possibilidades harmônicas, quando tratado 

polifonicamente torna-se extremamente complexo. A possível combinação de 

notas em seu braço é um imenso labirinto e é necessário que haja tempo e 

dedicação para que esse labirinto seja desvendado. Por essa razão, compor ou 

arranjar para violão solo é uma tarefa que vai além dos conhecimentos técnicos 

do instrumento. É fundamental que o apuro técnico seja amparado por um bom 

conhecimento de Harmonia. No caso específico do Choro, da Harmonia Tonal. 
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As estruturas melódicas características 

Principais escalas utilizadas – planos diatônicos 

A Harmonia Tonal tem como principal base de entendimento a relação 

intervalar que se dá pela utilização de quatro escalas básicas e uma escala 

com opções diferenciadas de acordes. Para tonalidades maiores, a escala 

maior e a escala maior harmônica. Para as tonalidades menores, a escala 

menor harmônica, a escala menor melódica e a escala menor natural.3  

 

Dessas escalas citadas são formados os acordes, sempre numa relação de 

terças superpostas. Assim surgem as tríades, as tétrades e seus respectivos 

complementos harmônicos (9, 11 e 13).4 Veja alguns exemplos do acorde da 

dominante nas quatro escalas tonais com seus respectivos complementos 

harmônicos: 

 
3 A escala menor natural não é uma “escala tonal”, mas uma escala modal. Sua importância reside no 
fato de que essa escala foi a que deu origem ao modo menor no Sistema Tonal, com a alteração 
ascendente do VI e VII graus. Ainda hoje é comum a utilização de alguns acordes desse modo nos 
encadeamentos tonais, especialmente aqueles do I, IV e VII. 
4 A utilização do intervalo de sexta nos acordes maiores e menores (C6, Cm6, etc.) é o resultado de uma 
convenção prática, criada pelos músicos, sem nenhuma base teórica. Os intervalos reais na estruturação 
harmônica serão sempre 9, 11 e 13. 
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Cada um dos acordes, quando formados a partir de uma determinada escala, 

são chamados acordes naturais que pertencem àquela escala. Sendo assim, 

um acorde do V de uma escala maior, por exemplo, tem seus complementos 9 

e 13 também maiores, enquanto o V de uma escala menor harmônica terá 

como complementos naturais b9 e b13. 

Primeiras alterações – as dominantes secundárias 

Quando alguma nota que não pertence a uma dessas escalas entra no 

discurso musical, estaremos diante de uma alteração. Toda alteração gera 

tensão no discurso harmônico e as rígidas leis do Sistema Tonal exigem que 

toda tensão seja resolvida. Sendo assim, podemos estabelecer dois grupos de 

alterações que podem ocorrer nessas escalas. O primeiro grupo é aquele que 

define as Dominantes Secundárias: acordes com função dominante que 

conduzem a harmonia para um dos graus da escala. Na escala de Dó Maior, 

por exemplo, as alterações que geram as Dominantes Secundárias são as 

seguintes: 

 

Façamos uma breve análise das estruturas triádicas de uma escala maior:  

 

O acorde do primeiro grau tem sua dominante primária que é o acorde do V e 

do VII (lembrando que o VII também tem função dominante). Os demais graus 

(II, III, IV, V e VI), que são tríades perfeitas (terça maior ou menor e quinta 

justa), podem representar a função tônica em outras tonalidades (ré menor, mi 
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menor, fá maior, sol maior e lá menor). Por essa razão, podem receber apoio 

de dominantes secundárias quando o discurso harmônico se dirige a elas. 

Sendo assim, as tensões criadas na escala de Dó Maior para que haja esse 

direcionamento serão as seguintes: 

para Ré menor – dó sustenido e ré bemol 

para Mi menor – ré sustenido e fá sustenido 

para Fá maior – si bemol 

para Sol maior – fá sustenido 

para Lá menor – sol sustenido 

Duas coisas importantes devem ser observadas. A primeira delas é que essas 

tonalidades são justamente aquelas que a Teoria da Música chama de Tons 

Vizinhos. Dentre os tantos despropósitos que já foram estabelecidos como 

conceitos teóricos, esse é apenas mais um deles. Em praticamente todos os 

livros de Teoria da Música, a definição de Tons Vizinhos afirma que são as 

tonalidades “que diferenciam de um sustenido ou um bemol na clave”. Apesar 

de ser uma afirmação verdadeira, esse conceito não nos ajuda em nada na 

compreensão do que são esses chamados Tons Vizinhos. Sugiro pois que o 

estudante de música considere simplesmente que os Tons Vizinhos são 

aqueles determinados pelas tríades perfeitas geradas pela própria escala. 

Esse pensamento permite uma compreensão mais simples e clara dos Planos 

Tonais.Vejamos alguns exemplos de cadências secundárias na tonalidade de 

Dó Maior: 

 

E também o que acontece com as alterações que ocorrem na escala principal 

para que haja o direcionamento. Quando aplicamos as alterações das 

Dominantes Secundárias, mudamos a relação do trítono da escala principal 
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fazendo com que haja um tensionamento em direção ao acorde dessa escala. 

Veja o que acontece quando a tensão é feita em direção ao segundo grau da 

escala de Dó Maior com a resolução dos respectivos trítonos: 

 

Veja um exemplo melódico desse procedimento: 

“Micuim” da série “O choro de Juliana” 
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Outras alterações 

Para um maior entendimento do Sistema Tonal, é fundamental a clareza de 

que não se utilizam apenas as 12 notas cromáticas do temperamento da 

escala mas sim 17 notas, uma vez que um sustenido tem qualidade diferente 

de um bemol, isto é, quando acrescentamos um sustenido a uma nota natural 

da escala de Dó Maior, por exemplo, geramos uma tensão ascendente ao 

passo que se essa mesma nota for bemol, a tensão gerada será descendente. 

Experimente os exemplos abaixo: 

 

É simples perceber que no primeiro encadeamento a nota alterada do segundo 

acorde tende a subir. Enquanto que no segundo encadeamento a nota alterada 

do segundo acorde tende a descer. Dessa forma, cada nota alterada numa 

escala de Dó Maior, por exemplo, pode sempre ter duas interpretações e é 

muito importante ter visibilidade desse fato. Por isso, no Sistema Tonal não 

lidamos apenas com 12 notas cromáticas, mas com 17 notas. 

As outras cinco alterações utilizadas são as seguintes: 

 

Num acorde de dominante (V) na tonalidade de Dó Maior é ainda possível 

aplicar quatro alterações além daquelas que podem advir das escalas tonais 

(b9 e b13). São elas: b5, #5, #9 e #11. 

 

A escala de tons inteiros 

Num acorde de dominante, numa situação harmônica em que as quintas 

estejam alteradas (#5 e b5) e a nona for maior, é comum vermos na linguagem 

do Choro a utilização da escala hexatônica simétrica por tons (escala de 
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tons inteiros). Essa escala é, na verdade, uma resultante da adaptação 

melódica às alterações citadas, pois além da estrutura básica do acorde 

dominante (1, 3, 7) é mantida a coerência com os demais intervalos que podem 

estar no acorde. Veja no exemplo: 

 

As escalas simétricas octatônicas  

Temos ainda outras duas escalas simétricas que têm boa aplicabilidade nas 

estruturas harmônicas utilizadas na linguagem do Choro. Trata-se das escalas 

simétricas octatônicas que têm duas possibilidades de combinação intervalar: 

a sequência tom-semitom e a sequência semitom-tom. A escala simétrica 

octatônica tom-semitom é aquela que serve de base a procedimentos 

melódicos em que o acorde diminuto não-dominante é aplicado nos 

encadeamentos de acordes: 

 

Note que essa escala tem quatro complementos que podem ser aplicados a 

esse tipo de acorde diminuto e que fará sempre o encadeamento entre tônica-

subdominante e vice-versa (em algumas situações retarda a resolução da 

dominante – G7 – Cdim – C). 
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Principais cadências e cadências especiais 

As Principais Cadências são aquelas feitas dentro da própria escala, 

servindo-se dos acordes com função subdominante e dominante, movendo-se 

em direção ao acorde da tônica. Os tipos essenciais são: 

Cadência autêntica = V – I 

Cadência completa = II – V – I (ou IV-V-I e ainda VI-V-I) 

Cadência plagal = IV – I (ou II - I) 

Cadência de engano = V – VI 5 

Além disso, temos alguns encadeamentos típicos e algumas Cadências 

Especiais que também fazem parte desse gênero. Um dos bons exemplos 

desse tipo de cadência, muito praticada na música clássica europeia, é a 

Cadência Napolitana.  

A Cadência Napolitana é uma cadência que substitui o acorde do quarto grau 

de uma escala menor harmônica pelo acorde do segundo grau da escala 

napolitana menor. A diferença entre essas duas escalas é que na escala 

napolitana menor o segundo grau está meio tom abaixo. 

 

 
5 As Cadências de engano ocorrem pela transformação do intervalo da nota de resolução e a 
possibilidade de ocorrência é muito mais ampla do que é tradicionalmente definido como tal. Para mais 
referências sobre esse assunto, leia o capítulo “Resoluções excepcionais da dominante” da obra 
“Cadernos de Harmonia – volume 2”, de Marco Pereira.  
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Com isso, a tríade do segundo grau dessa escala é uma tríade perfeita maior. 

Esse acorde, emprestado para uma cadência em tonalidade menor, utilizado 

na primeira inversão (com a terça no baixo), substitui o quarto grau de uma 

escala menor harmônica da seguinte maneira: 

 

Outro exemplo interessante de cadências especiais é o caso da Cadência 

Italiana, da Cadência Francesa e da Cadência Alemã. Todas se baseiam no 

princípio da relação tensão-repouso, típico do Sistema Tonal.  

Como vimos anteriormente, segundo as leis desse sistema, toda alteração, 

feita em qualquer encadeamento harmônico diatônico, requer resolução. Então, 

em Dó Maior por exemplo, um sol sustenido terá sua resolução na nota lá, 

que é uma das notas da escala original, enquanto um lá bemol deverá 

caminhar cromaticamente para sol. O mesmo ocorre com um ré sustenido 

que irá para mi em sua resolução, enquanto um mi bemol descerá para ré. 

A fim de que haja um entendimento absolutamente correto desse fato, retomo 

a importância do compositor e/ou arranjador ter consciência de que o Sistema 

Tonal não lida apenas com 12 notas (como muitas vezes é explicado em 

alguns compêndios de Teoria da Música) mas sim com 17 notas. 

A partir da compreensão desse princípio teórico, é possível dimensionar o 

papel dessas duas cadências especiais. 

A Cadência Italiana tem a seguinte configuração: 

 

A partir da primeira inversão do acorde da subdominante de uma escala maior 

serão feitas duas alterações, uma ascendente e outra descendente, que serão 

resolvidas na nota sol. Essa nota tanto poderá ser da tríade do acorde da 
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dominante como da tríade da tônica. O mais comum nesse tipo de cadência é 

o caminho para o acorde de tônica na segunda inversão. 

A Cadência Francesa utiliza quatro notas no acorde, da seguinte forma: 

 

É preciso cautela ao analisar o acorde de tensão cromática que ocorre tanto 

na Cadência Italiana quanto na Cadência Francesa. Muitos teóricos afirmam 

que esse acorde é uma dominante alterada (subV) em direção à dominante. O 

fato é que mesmo tendo as mesmas notas de um possível acorde de D7/Ab, 

seu papel nesse tipo de cadência é outro, pois sua resolução será no acorde 

de tônica em segunda inversão.  

A Cadência Alemã ocorre mais frequentemente em tonalidades menores, mas 

o acorde de tensão cromática que nela aparece também pode ser utilizado 

em progressões harmônicas de tonalidades maiores. Sua configuração é a 

seguinte: 

 

Também nessa cadência especial é preciso cautela para não analisar o acorde 

de tensão cromática como sendo um Ab7, apesar de suas notas serem 

enarmônicas das notas desse acorde. O que ocorre nesse (e nos demais tipos 

de cadências especiais) é, como já foi dito, que determinadas alterações que 

ocorrem em diferentes tonalidades exigem resolução. Associar esses acordes 

a uma dominante alterada (subV) é um equívoco. 
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Planos harmônicos 

Os planos harmônicos típicos do Choro são geralmente simples e servem-se 

dos acordes diatônicos de uma determinada tonalidade, de suas dominantes 

secundárias, de algumas alterações e de alguns empréstimos tonais (acordes 

emprestados de outras escalas tonais, pois quase não há empréstimos 

modais na linguagem do Choro a não ser alguns acordes da escala menor 

natural). Evidentemente, todas as possibilidades de inversão de acordes são 

também aplicadas, normalmente para dar um caminho por grau conjunto ou 

cromático aos baixos. 

Podemos dizer que os planos harmônicos mais corriqueiros se baseiam nos 

seguintes padrões. 

Tonalidades maiores: 
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Tonalidades menores: 
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Motivos típicos do gênero 

Alguns motivos melódicos são típicos do Choro. O mais corriqueiro é o 

movimento de semicolcheias em compasso binário com um levare de três 

notas. 

Motivo 1: “Amigo Leo” 

 
 

Motivo 2: “Sarará” 

 

Motivo 3: “Revivendo” da série “Perequetés” 

 

Formas 

As formas aplicadas ao Choro podem ser três. A mais tradicional é aquela em 

três partes, similar ao rondó em cinco sessões: A – B – A – C – A. 

Com K-Ximbinho e Jacob do Bandolim, o Choro passou a ser feito em duas 

sessões: A – B, que é a forma mais comum até hoje. 
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Análise 

Como material de análise harmônica e formal, apresento a seguir a partitura de 

“Irene”, um choro-canção feito inicialmente como exemplo para a obra 

Cadernos de Harmonia que por sua qualidade expressiva ganhou nome e 

vida própria. 

“Irene” é um choro desenvolvido em duas partes com um ritmo melódico 

bastante tradicional. Esse choro utiliza em sua estrutura harmônica as 

cadências simples e especiais que foram abordadas neste trabalho.  

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2019. 

Marco Pereira 
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Visite o site: www.marcopereira.com.br 


