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Resumo
Neste trabalho pretendemos investigar o processo de aprendizagem do cavaquinho
desde a década de 30' - quando já havia a presença deste instrumento em qualquer roda de
choro e samba na cidade do Rio de Janeiro - até a época atual. Para tanto buscamos
entrevistar cavaquinistas experientes, conhecidos como a 'velha guarda' do choro e do
samba que participaram destas rodas e com os instrumentistas mais recentes desses gêneros
musicais. Também buscamos dados de métodos de aprendizado do cavaquinho utilizados
neste mesmo período, analisando e comparando esses métodos com metodologias de ensino
que propõem a experimentação e a prática do instrumento precedido da escrita
convencional. A partir dessa análise podemos apontar uma possível metodologia baseada
nesses processos de aprendizagem do cavaquinho.

111

Sumário

1. Introdução
2. Resumo Histórico Do Cavaquinho
3. O Aprendizado Não Formal Do
Cavaquinho No Samba E No Choro
4. Uma Proposta Para O Ensino Do Cavaquinho
Conclusão
Referências Bibliográficas

IV

1
6
9
26
28
29

1 Introdução:
Adotamos o cavaquinho como instrumento de alma brasileira. O cavaquinho está
presente em diversas manifestações folclóricas, em gêneros musicais que já existem desde
1870, como o choro e o samba, desde os primeiros encontros nas casas de baianas que
imigraram para o Rio de Janeiro, no início do século XX, como as tias Bebiana, Ciata,
Perniciliana. Presente nos primeiros encontros de nossos grandes músicos como Donga,
Pixinguinha, João da Baiana, e outros tantos.
O violão por muitos anos também por causa da Bossa Nova se popularizou e foi
considerado o instrumento com a 'cara' do Brasil, um banquinho e um violão era algo
muito comum. Podemos dizer que o cavaquinho nos dias de hoje veio também ocupar este
mesmo espaço, como instrumento que muito brasileiro 'arranha', principalmente a partir
dos anos 80 e 90, com o ressurgimento do 'novo pagode'.
Nesta monografia, pretendo expor e conscientizar da importância do cavaquinho na
cultura brasileira, alertando para a necessidade de atualizar o ensino deste instrumento no
espaço acadêmico, apontando para uma proposta de ensino através da própria escola não
formal que o cavaquinho espontaneamente gerou, desde a sua chegada ao Brasil.
Sobre o fato de escolher o gênero musical choro e samba para desenvolvimento
desta monografia, considerei que eles são dois gêneros musicais que nasceram por assim
dizer no Rio de Janeiro; região no qual se desenvolveu esta pesquisa. Além disso, o choro é
no sentido mais amplo rico na linguagem melódica e harmônica pelas passagens
modulatórias presentes. O choro mais comum possui três tonalidades divididas em três
partes, desenvolvendo assim a forma rondo ABACA. Por ter sido considerado inicialmente
como uma forma de tocar, pode ser encontrado em variados ritmos como o samba, baião,

