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RESUMO 
 

 

Propomos estudar, de maneira geral, a presença do gênero musical choro na cidade de 
Aracaju -SE. Procuramos identificar quais são os princípios que dão legitimidade aos grupos 
choro existentes na capital sergipana, e como essa busca por legitimidade influencia nas 
relações sociais construídas no interior do que foi chamado de circuito aracajuano de choro, 
um termo usado tanto como referência a uma expressão comum aos grupos de choro da 
cidade, quanto como uma categoria de análise que descreve as formas de uso do espaço 
urbano que acabam por dar sustento de uma determinada prática, possuindo, desta forma, uma 
existência observável. Compõe o referido circuito sete grupos de choro, distribuídos em 
bairros distintos da cidade. A ideia defendida no trabalho foi a de que o circuito do choro de 
Aracaju encontra-se fragmentado e é disputado pelos diferentes grupos que o compõe, na 
busca por posições de prestígio a ser ocupadas no mesmo. Tais disputas levam ao 
estabelecimento de rivalidades, ocorridas principalmente entre os grupos mais antigos e os 
mais recentes e à construção de redes de solidariedade como uma das estratégias de inserção 
no contexto do choro de Sergipe. Primeiro, propomos apresentar as representações existentes 
a respeito desde gênero musical e como estas têm sido usadas como justificativas para 
elaboração de projetos de incentivo a sua pratica e ate mesmo como motivo da opção por 
tocá-lo. Segundo, apresentamos o circuito e as relações que se estabelecem em seu interior, a 
saber, as práticas solidariedade e rivalidades. Por último, analisamos os princípios ativados 
para a legitimação dos grupos de choro e as retóricas identitárias do ser chorão em Aracaju.  
 

Palavras-chave: choro, princípios de legitimidade, rivalidade e redes de solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

We propose to study in a general way the presence of the musical gender choro (Brazilian 
musical gender) in the city Aracaju, in Sergipe, Brazil. It inquire which principles give 
legitimacy to the groups of choro existing in Sergipe’s capital, and how the search for 
legitimacy influences the social relations constructed inside of what we denominated 
Aracaju’s circuit of choro. This term is used as a reference to a common expression among 
the groups of choro of this city. It is also used as an analyses category which describes the 
ways of use of an urban space which give support to one determined practice and a observable 
existence. This circuit is composed by seven choro group that are distributed in distinguished 
neighborhoods of the city. The concept defended in this dissertation is that Aracaju’s choro 
circuit is fragmented and disputed by the different groups that are part of it, in the search of 
prestige positions to be occupied by them. These disputes generate the establishment of 
rivalries which mainly occur between the older and the younger groups, and the construction 
of solidarity nets as a strategy of being insert on choro context in Sergipe. This paper is 
structured in three chapters. The first chapter proposes to present the existing representations 
about this gender and how it has been used as a justification to elaborate projects that 
incentives its practice and as a motive to explain the option of playing it. In the second 
chapter is presented the circuit and the relations established in its inner, it is, the practices of 
solidarity and rivalry. The last chapter analyzes the principles activated to the legitimization 
of choro groups and the identity rhetoric of being chorão (the musician that plays choro) in 
Aracaju. 
 

Key-words: choro, principles of legitimization, rivalry, solidarity nets.  
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INTRODUÇÃO 

  

Em linhas gerais, a presente dissertação aborda a presença do gênero musical choro na 

cidade de Aracaju/SE. O interesse em desenvolver esta pesquisa se deu em dois momentos. 

Inicialmente após uma visita, sem fins acadêmicos, a uma reunião de amigos chamada, por 

seus organizadores e participantes, de roda de choro, ocorrida na mesma cidade, em abril de 

2007. O evento apresentou uma série de curiosidades que posteriormente resultaram questões 

de pesquisa para a elaboração do trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais1, 

especialmente no que diz respeito às lógicas de comportamento e de funcionamento dos 

ambientes e ao mapeamento das rodas atuantes na cidade.  Ampliar o olhar a respeito do que 

foi classificado por circuito aracajuano de choro, sobretudo no que se refere às relações 

sociais construídas em seu interior e entender quais são os princípios que dão legitimidade aos 

grupos e rodas de choro existentes na capital sergipana, constituem um segundo momento de 

interesse pelo tema que desenvolvo nesta dissertação. 

Para esta nova investida de trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico a 

respeito do que foi publicado sobre o choro até então, dentro e fora do país. Identificamos 

obras que se tornaram referência para aqueles que trabalham com o gênero musical em 

questão. Tais obras ajudaram a construir um passado de verdades que legitimam o gênero no 

contexto da música nacional e demarcam as suas fronteiras, no sentido de ditarem a forma que 

este deve possuir para ser reconhecido como tal.  

Podemos mencionar brevemente um dos registros impressos mais antigos a este 

respeito, escrito pelo carteiro e músico amador Alexandre Gonçalves Pinto, intitulado Choro: 

reminiscências dos chorões antigos (1936). Segundo seu autor a obra teria por objetivo 

registrar, por meio de suas recordações, a biografia dos chorões2 do século XIX. Contudo, é 

importante ressaltar que no período do qual o livro trata, choro e chorões designavam 

respectivamente “estilos presentes em manifestações populares ocorridas em ambientes 

boêmios e os que delas participavam” (FERNANDES, 2010), ou seja, não havia uma 

definição precisa sobre o mesmo, de modo que se denominavam choros os estilos musicais 

populares. Em tom saudosista, o autor faz uma descrição classificatória do que considera 
                                                 
1 BEZERRA, Daniela Moura. “Rodas de choro” em Aracaju: uma discussão sobre o circuito do choro na capital 
sergipana. Trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais Bacharelado. São Cristóvão/SE: UFS, 2008. 
2 Nome dado a quem toca o choro.  
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choro, ao tentar definir os instrumentos (flauta, violão, clarinete e bandolim) e a estrutura (o 

improviso) utilizados na execução do gênero.   

Pinto (1936) reforça repetidas vezes o fato de os considerados “pais fundadores do 

choro” possuírem formação erudita, o que enobreceria o gênero.  Entretanto, o mesmo autor, 

na mesma obra, afirma que os primeiros chorões teriam saído das bandas de música de 

fazendas que tocavam em festas de igrejas, em arraiás, nas Festas de Reis e no Natal. Segundo 

este, nessas fazendas, as bandas eram compostas, em sua maioria, por escravos e libertos, que 

se apresentavam seguindo o calendário religioso, uma opinião também compartilhada, muitas 

décadas depois, pelo jornalista José Ramos Tinhorão:  

[surgia] um gênero novo de música popular, o choro, resultado da 
cristalização daquela maneira lânguida de tocar mesmo as coisas alegres, que 
foi a maior contribuição dos negros das antigas fazendas, em combinação 
com a maneira piegas com que as camadas médias do Rio de Janeiro 
apreenderam os transbordamentos do romantismo (TINHORÃO, 1976)  

 

 Tinhorão (1976) afirma ainda que as mudanças estruturais3 ocorridas na cidade do 

Rio de Janeiro estimularam o processo de migração e, consequentemente, o surgimento de 

uma nova camada social, representada pelas figuras do funcionário do serviço público e 

operários.  Estes, em busca de formas de diversão, procuravam reproduzir, em casas simples, 

os saraus da elite do país e deste modo o choro se mostrava uma espécie de “leitura” de 

músicas européias, como a polca e a valsa, ou seja, como um modo de tocar estes estilos, 

talvez recorrendo em algum momento a instrumentos economicamente mais acessíveis e que 

possibilitassem uma maior mobilidade geográfica4.  

Além de informações a respeito do contexto social dos produtores e consumidores do 

choro, obras como a de Tinhorão (1976), Pinto (1936) e Diniz (2003) procuram caracterizar o 

formato técnico (instrumentos usados) e estético (maneira de tocar e de se portar) das 

primeiras rodas de choro – termo que neste universo se refere ao encontro doméstico de 

músicos amadores e/ou profissionais. As informações retiradas dessas literaturas trazem 

subsídios para que possamos compreender como estas rodas se organizam atualmente e como 

os discursos sobre o choro foram construídos e reconstruídos no decorrer de mais de um 

século. 

                                                 
3 A chegada dos Correios e Telégrafos, das Estradas de Ferro do Brasil, de fábricas e a abolição da escravatura. 
4 Por exemplo, o principal instrumento em um Sarau da elite brasileira seria um piano, já nos saraus populares, o 
violão, um instrumento menor que poderia ser facilmente carregado a outros locais. 
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As referências mais frequentes no Brasil, relativas ao choro, são a respeito deste 

enquanto símbolo de uma música popular e nacional5. Do período do seu surgimento, final do 

século XIX, até início da década de 30 (século XX), a prática de uma atividade musical que 

tivesse instrumentos populares era reprimida6. Os músicos que fossem surpreendidos com um 

pandeiro ou violão, essenciais a uma roda de choro, poderiam ser presos ou ter seus 

instrumentos apreendidos e eram comumente rotulados de vagabundos e baderneiros. Um 

cenário que sofreria modificações no início da Era Vargas (1930-1940), em decorrência do 

lançamento de um plano para a valorização das potencialidades brasileiras (TINHORÃO, 

2005). Entre as medidas adotadas por este plano o destaque foi dado à criação e difusão de 

símbolos nacionais construídos com a finalidade de proporcionar um sentimento comum de 

identificação.  

No Brasil, durante esse período, por exemplo, a figura do “mulato” serviu para 

representar um tipo ideal do povo brasileiro, e em termos de expressões musicais, o samba e o 

choro saíram de uma condição renegada e passaram a ser comercializados dentro e fora do 

país como símbolo de uma música popular e nacional. Contudo, nos anos em que Vargas 

esteve no poder foi o choro que dominou o mercado fonográfico brasileiro, principalmente 

por conta das rádios que além de divulgar esse tipo de música através de programas dedicados 

ao gênero, também contratavam músicos fixos, os chamados “regionais”, que teriam a função 

de corrigir os problemas que poderiam surgir com discos.  

A partir da década de 40 há um declínio na popularidade do choro. Este continua a 

aparecer, só que, desta feita, fora do circuito comercial, sendo retomado como objeto de 

significação coletiva apenas nos anos 70. Segundo Canzio (1996) o interior do Brasil foi 

responsável por manter e renovar os grupos choro, um fator que possivelmente está 

relacionado às rádios, uma vez que nos interiores do país o processo de modernização das 

mesmas ocorreu de maneira mais lenta, a exemplo do que aconteceu em Aracaju.  

Uma outra vertente na qual encontramos trabalhos sobre o choro é a etnomusicologia  

(GARCIA; LIVINGSTON-ISENHOUR, 2005). Segundo tal perspectiva a música é entendida 

como cultura. Os trabalhos encontrados que versavam sobre o choro, por exemplo, analisaram 

a sua parte técnica, como se executa a música, os instrumentos usados e os elementos 

                                                 
5 Afirmação feita a partir do levantamento bibliográfico.  
6 A obra de Cazes (2005) apresenta relatos de músicos que tiveram seus instrumentos apreendidos. Em entrevista 
a alguns chorões mais antigos da cidade foi enfatizado o fato de serem chamados de vagabundos “quem andava 
com violão da mão”.  
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existentes nas composições e o reflexo na vida de seus produtores. De fato, entender a 

qualidade técnica de execução, como também a categoria dos instrumentos, ajuda a 

compreender as regras de organização e até mesmo o contexto social no qual se inserem os 

músicos.  

Aproveitando-nos de alguns elementos da etnomusicologia, em especial as 

metodologias de abordagem da música, a proposta é analisar os tipos de relações sociais que 

são estabelecidas a partir da prática musical, ou seja, do ouvir, produzir e consumir o choro. A 

ideia defendida é a de que a música, como produção humana, nutrida pelo contexto social, 

tem um papel relevante na construção e reconstrução de identidades sociais.  

A relevância deste tipo de pesquisa se justifica pelo fato de que o estudo dos sons 

possui um valor metodológico para as Ciências Sociais, com uma orientação interdisciplinar. 

A análise do que tem sido chamado de campos e paisagens sonoras (FORTUNA, 1998) é uma 

faceta que nos permite conhecer e entender as trajetórias e configurações sociais construídas 

no contexto das cidades. Permite-nos ainda compreender, de maneira mais ampla, os estilos 

de vida e as formas de estrutura social, pois os ambientes sonoros podem promover 

sentimentos de unidade ou de cisão, de estranhamento ou de identificação. 

O universo simbólico que envolve o choro seleciona e classifica seus executores. 

Existindo seleção existirão também critérios para a ocupação das posições no mesmo. 

Entender quais são critérios ativados na legitimação dos grupos que compõem o circuito do 

choro de Aracaju constitui o cerne da discussão. A hipótese geral defendida é a de que o 

circuito do choro de Aracaju encontra-se fragmentado e é disputado pelos diferentes grupos 

que o compõe. Tais disputas levam ao estabelecimento de rivalidades, ocorridas entre os 

grupos mais antigos e os mais recentes e à construção de redes de solidariedade, que serve 

também como uma das estratégias de inserção no referido circuito. 

A categoria circuito foi usada no trabalho em dois sentidos. Como uma expressão 

desse universo social, comumente usada pelos músicos e participantes na indicação dos 

grupos de choro existentes na cidade; e como uma categoria analítica proposta por Magnani 

(1999), que descreve os usos que um determinado grupo faz do espaço urbano em busca de 

uma prática ou serviço, que tem uma continuidade espacial, de modo que possui uma 

existência observável para os seus frequentadores (MAGNANI, 1999).  
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A escolha de Aracaju como recorte espacial possui algumas particularidades, a 

começar com o fato de que desde o final do século XIX esta cidade vem se mostrando 

atualizada com o que acontece em termos de choro no Brasil. Em pesquisa documental 

realizada em jornais deste mesmo século (segundo pesquisadores do choro, data do 

aparecimento do gênero no país) foram encontrados alguns anúncios com reclamações sobre a 

apresentação de batuques, sambas, ou ainda, de tocadores de pandeiro e violão que 

frequentavam as ruas centrais da cidade7. 

 Um segundo motivo é o de que dessa cidade saíram nomes importantes no 

desenvolvimento e divulgação deste estilo musical no país8, um fato que parece não somente 

inserir Aracaju no cenário nacional do choro, mas também lhe concede uma posição de 

prestígio no mesmo, de modo que músicos considerados renomados frequentaram e 

frequentam algumas rodas de choro existentes na cidade. Outro ponto é que Aracaju possui 

um número significativo de grupos atuantes, que costumam aparecer em catálogos9 de 

divulgação das atividades culturais do Estado de Sergipe, dicionários10 e almanaques11 de 

Música Popular Brasileira (MPB). 

Outro motivo é que entre as décadas de 40 e 80 (do século passado), a Rádio e TV 

Aperipê juntamente com o Governo de Sergipe promoviam festivais de música realizados 

principalmente na capital, tendo em vista que esta concentrava (ainda concentra) a maior 

quantidade de músicos de Sergipe. Segundo memórias de alguns chorões, os gêneros musicais 

tocados eram especialmente choros, valsas e serestas, um fato que pode estar ligado à própria 

estrutura da principal patrocinadora dos eventos, a rádio, que tinha naquele período a 

necessidade de manter grupos fixos de instrumentistas até os anos 1970. Alguns dos músicos 

que atuavam na Rádio Aperipê passaram a participar nos anos 1980 também de programas de 

televisão. Com a modernização da rádio e a extinção de festivais e programas de TV 

relacionados ao gênero, o ato de tocar choro passou a se concentrar principalmente nas casas 

de músicos e em alguns poucos bares frequentados por estes. 

                                                 
7 Foram vistos jornais da segunda metade do século XIX, que seria a data de aparecimento do choro no Brasil, 
com o intuitio de encontrar alguma referência ao gênero em Sergipe. A lista destes jornais encontra-se no Anexo 
2. Também foram acompanhadas as notícias de jornais do ano de 2010, o Cinform e Correio de Sergipe, atraves 
dos sites destes, conforme pode ser observado na lista de websites pesquisados. A intenção foi acompanhar os 
eventos relacionados ao choro em Aracaju. 
8 São nomes como Luis Americano e Zé da Velha, João Rodrigues, Luis Melo, Miguel Alves, Carnera, Argollo, 
Zé Vieira, entre outros. 
9 Catálogos feitos pela Secretaria de Cultura de Sergipe. 
10 Dicionário Cravo Albim de Música Popular Brasileira e Dicionário Samba-Choro de Zuza Homem de Mello. 
11 Almanaque do Choro. 
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 Atualmente existem em Aracaju sete grupos de choro: o Cantinho da Boemia, 

Chorinho do Inácio, Recanto do Chorinho, Grupo Tabajara, Sarau da Família Argollo, 

Regional dos Médicos e Boêmios Nota 10. Estes conjuntos foram identificados a partir das 

respostas obtidas pelos usuários do circuito, uma estratégia que além de indicar os espaços 

possibilitou o acesso a informações importantes, sobretudo no que diz respeito à rivalidade e 

solidariedade existente, tendo em vista que no decorrer da pesquisa foi percebido que o fato 

de não mencionarem outros grupos não se dava pelo não conhecimento dos mesmos, mas era 

decorrência da falta de afinidade, quer musical, quer afetiva. Essa constituiu, portanto, a 

primeira estratégia de pesquisa adotada para o desenvolvimento do estudo. 

A segunda estratégia foi a de pesquisar referências ao choro na cidade, o que pode ser 

feito por meio da pesquisa em jornais e internet12. O objetivo desse levantamento foi o de 

identificar outros locais que fizeram parte do circuito do choro e o que se falava sobre o 

mesmo em Aracaju.   

Como terceira estratégia de pesquisa foram revistas as anotações de campo, 

transcrições de entrevistas e os vídeos produzidos na ocasião da elaboração do trabalho de 

conclusão de curso em Ciências Sociais Bacharelado. As informações obtidas na primeira 

pesquisa, juntamente com as coletadas para a elaboração desta dissertação de mestrado, foram 

comparadas, no intuito de perceber o que permanecia dos discursos dos entrevistados. 

A respeito das entrevistas, estas foram realizadas com os membros dos grupos de 

choro. Trataram de temas como o primeiro contato com a música, grau de instrução, atividade 

profissional, o grupo ao qual pertence, motivo de escolha pelo choro, os motivos que 

aproximam e afastam os chorões, que critérios consideram fundamentais para ser considerado 

chorão, entre outros. Foi entrevistado um total de 17 chorões13. Por também fazerem parte 

deste universo social o público também foi ouvido.    

Como quarta estratégia foram reunidos os materiais de cunho biográfico dos chorões. 

Esta técnica de pesquisa possui validade científica quando o pesquisador tem o cuidado de 

não tomar tais relatos como verdades incontestáveis, pois este tipo de material tende a 

intensificar as “glórias” ou “fracassos” do indivíduo biografado. Daí decorre a importância de 

perceber quem está escrevendo ou narrando. Em suma, o material de cunho biográfico 

                                                 
12 Sites de programação das atividades culturais da semana. 
13 Não foram entrevistados todos os músicos de todos os grupos, pois alguns se mostraram constrangidos em 
responder as perguntas e acabaram elegendo um representante do grupo. 
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representa importantes fontes de informações na medida em que o pesquisador vai além do 

que está sendo relatado e interpreta o que foi dito.  

Por fim foi realizada a observação de campo, que consistiu em frequentar de forma 

mais ativa as rodas de choro existentes na cidade, nos meses de julho, agosto e setembro de 

2010, ou seja, participar da agenda do choro da cidade das sextas aos domingos. Nestas 

ocasiões buscamos manter contato com os músicos, pois por se tratar de um ambiente mais 

informal, estes se sentiam mais à vontade para fornecer algumas informações. O contato com 

o público se deu apenas nesses locais.  

Por ser a observação um processo de interação social os indivíduos buscam controlar 

as impressões que transmitirão, tentando, desta forma, passar a melhor impressão possível em 

virtude de seus interesses. À medida que o pesquisador busca permear essa barreira, os 

pesquisados buscam protegê-la e nesse jogo nenhum dos dois será bem sucedido. No caso 

deste estudo, por ser a observadora já conhecida no meio, existe a necessidade de dar maior 

atenção a essa questão constante da pesquisa sociológica, a saber, em que medida nossa 

presença contamina as declarações do informante.  O fato de freqüentar, desde o ano de 2007, 

o circuito do choro de Aracaju foi fundamental para o desenvolvimento do presente trabalho, 

para algumas informações, pois somente agora foi possível ter acesso aos bastidores 

(GOFFMAN, 2007) das rodas. 

A dissertação está estruturada, portanto, em três capítulos, o primeiro, intitulado As 

representações do choro no cenário musical brasileiro, inicialmente situa a proposta 

metodológica do trabalho. Em seguida, apresenta o que para fins de análise foi classificado 

como representações a respeito do gênero no país, no intuito de perceber a maneira como as 

narrativas sobre o desenvolvimento deste no Brasil tem servido como uma estratégia de 

legitimação na escolha de ouvir e executar o choro, de um certo modo.  Também foi discutido 

o papel da Rádio Aperipê na sustentação e manutenção do estilo no Estado e a criação do 

Projeto Laranjeiras Cidade do Chorinho.  

O segundo capítulo, Discursos e práticas de diferença e identificação no circuito do 

choro de Aracaju, apresenta como a prática do choro tem se constituído em estilo de vida, 

pois tem feito parte do cotidiano de seus executores de modo a ditar até mesmo as suas 

amizades, inimizades e práticas de lazer. O tópico seguinte faz uma apresentação geral do dos 

grupos que compõem o circuito. Serão também analisados os discursos e práticas de diferença 

e identificação existentes no circuito do choro, que tem contribuído para o surgimento de 
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relações de rivalidade e solidariedade entre os grupos. O último tópico busca discutir as bases 

das rivalidades existentes entre os grupos.  

O terceiro e último capítulo, A busca por legitimidade no contexto das rodas de choro 

da cidade, faz inicialmente um estudo sobre as histórias de vida dos músicos que estão em 

posição de prestígio no circuito, pois as maneiras que falam de si ou que outros falam revelam 

alguns dos critérios que dão legitimidade a estes. O segundo tópico deste capítulo apresenta 

outras estratégias de legitimação, que tem consistido, principalmente, em ativar novos 

critérios, tais como a valorização do que torna cada grupo único e a própria divulgação de si 

enquanto grupo de choro. Como último tópico serão abordadas as retóricas identitárias que 

constroem a figura do ser chorão em Aracaju. 
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CAPÍTULO I: AS REPRESENTAÇÕES DO CHORO NO CENÁRIO 
MUSICAL BRASILEIRO 

 

 

Esse capítulo tem como proposta inicial situar metodologicamente o trabalho. O 

primeiro tópico apresenta uma discussão a respeito da música enquanto objeto de pesquisa 

para as Ciências Sociais. Trabalhar com os sons é uma metodologia eficaz para a 

compreensão das relações sociais, pois essa perspectiva considera os sons, sendo a música 

apenas um destes, uma representação da vida social; a prática musical como forma de 

interação social; e o universo musical como uma sociedade que possui sua própria linguagem, 

regras, valores, ética, padrões de comportamento e hierarquias. O segundo tópico expõe as 

representações existentes a respeito do gênero musical choro, objeto empírico desse estudo. 

Tais representações aparecem ligadas, em geral, a uma idéia de nacionalidade e 

tradicionalidade do gênero, o que não somente ajuda a moldar o entendimento sobre o mesmo 

como também influencia na maneira em que é visto no contexto da música brasileira.  

Após esse debate situaremos Aracaju/SE – o recorte espacial – no cenário do choro, 

destacando o papel da Rádio Aperipê na divulgação, manutenção e até mesmo, organização 

do circuito do choro da cidade. Nessa cidade, assim como em outras do país, nas primeiras 

décadas do século XX as rádios precisavam de grupos fixos de instrumentistas que passaram a 

ser conhecidos como regionais, que eram compostos majoritariamente por músicos de choro. 

Esse tipo de músico era visto como alguém capaz de executar qualquer estilo de música, 

sendo considerado, portanto, o profissional ideal para atuação em uma rádio que além de 

exigir improvisos deveria agradar a variados gostos. Essa idéia de virtuosismo ainda perdura 

na atualidade, de modo que influencia nas maneiras como os grupos de choro são vistos na 

cidade. No último tópico apresenta uma análise a respeito da implementação de um projeto de 

divulgação do choro, promovido pelo governo do Estado de Sergipe, intitulado Laranjeiras 

Cidade do Chorinho. Foram discutidas as implicações simbólicas por trás desse projeto. As 

narrativas de tradicionalidade do choro adquiriram uma eficácia tamanha que passaram a ser 

usadas como principal justificativa para a criação e patrocínio de projetos culturais que 

viessem a resgatar ou incentivar a sua prática. 
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1.1 A música como objeto do estudo sociológico 
 
 

O interesse das Ciências Humanas pelo estudo dos sons tem se mostrado uma tendência 

crescente nos últimos anos. Estudiosos desta área do conhecimento adotam este tipo de estudo 

como uma modalidade metodológica de caráter interdisciplinar, que permite compreender as 

diferentes configurações sociais das cidades. Segundo esta proposta os sons são tomados 

como elementos indispensáveis à vida cotidiana de um dado grupo ou indivíduo, de modo que 

estão carregados de sentido e a sua prática se constitui em fazeres sociais. Em outras palavras, 

este tipo de estudo torna possível a compreensão das ações, das práticas dos sujeitos e de suas 

trajetórias sociais. Possibilita ainda o entendimento das formas de sociabilidade e os 

itinerários que demarcam as cidades. 

Apesar de um atual aumento de pesquisas a respeito dos sons, é possível encontrarmos 

trabalhos de autores clássicos dessa área do conhecimento que versam sobre o universo 

musical, tais como Adorno (2009), Weber (2004), Becker (2009) e Hobsbawm (1990). Em 

Fundamentos Racionais e Sociológicos da Música14, por exemplo, Weber procura apresentar 

como o processo de racionalização, tema constante de seus trabalhos, atingiu a esfera das 

artes, em especial as formas de composição da música e os seus instrumentos.  O autor traça 

um paralelo entre a música ocidental e oriental no intuito de destacar as suas diferenças, o que 

chama de racionalização harmônica (ocidental) e racionalização não harmônica (oriental). A 

música do ocidente estaria elaborada em divisões aritméticas da oitava, em criações de 

intervalos e de escalas, ilustradas na elaboração de partituras. Deste modo, a música seria um 

produto de profissionais que foram educados para elaborá-la.   

Segundo Martinho (2009), Weber escreveu uma história social da música ocidental, ao 

apresentar o desenvolvimento dos meios produtores da música (os instrumentos), os fatores 

culturais que influenciam a produção musical, a especialização dos artistas, bem como as 

condições econômicas que perpassam a esfera musical – a circulação de instrumentos e a 

profissionalização dos músicos.  

  Adorno (2009) também situou a música numa discussão sociológica. Para ele, essa 

forma de expressão cultural se assemelharia ao discurso, no sentido de emitir algo humano, 

                                                 
14 Ensaio mantido como apêndice da obra Economia e Sociedade (2004).  
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pois possuiria orações, interrogações e exclamações, ou seja, produziria vocábulos, de modo 

que estaria carregada de sentido e intencionalidade. Segundo o autor todo fenômeno musical 

contempla muito mais do que estímulos sensoriais definidos em um dado contexto.  A música 

estimularia lembranças, despertaria interesses e expectativas.  

O foco dos trabalhos de Adorno que versam sobre a música, contudo, está na discussão 

a respeito do papel das indústrias culturais na formação e reprodução musical. O autor 

entende por indústria cultural o conjunto dos meios de comunicação de massa que funcionam 

como negócios. Neste sentido, os bens culturais são explorados de maneira sistemática e 

padronizada, obedecendo às normas de mercado. A importância da arte estaria muito mais 

concentrada no fato de ser um produto negociável e, portanto, gerador de grandes lucros.  

Ao desenvolver tal análise Adorno (2009) construiu uma teoria estética a respeito das 

artes em geral, em que classificava os bens culturais entre os que de fato podem ser 

considerados arte e os que representariam a degradação da mesma. Estudando a relação 

sociedade e música, ou seja, o contexto histórico no qual linguagem e estrutura técnica desta 

última são produzidas, o autor inovou ao lançar um olhar sociológico sobre esta forma de 

expressão, que serviria de base para estudos desenvolvidos mais tarde. 

Ainda sob a ótica das indústrias culturais encontramos A história Social do Jazz, de 

Eric Hobsbawm (1990). Nesta obra, inicialmente, o autor traça a trajetória social do gênero e 

em seguida se atém a apresentar sua estrutura, composições e executores, e, por fim, apresenta 

a música enquanto um produto a ser comercializado. Segundo Hobsbawm, o jazz teria surgido 

como uma música de operários pobres de New Orleans, que se desenvolveu, em termos de 

estrutura, em três etapas ou fases: a fase antiga, caracterizada pelos primeiros conjuntos de 

improvisação; a fase média, pelas grandes orquestras e músicas arranjadas; por fim, a fase 

moderna marcada pela volta dos pequenos conjuntos e pelas improvisações. 

Uma das discussões da obra é a transformação do gênero em um símbolo de uma 

música nacional e popular, um fenômeno chamado de “a revolução do entretenimento 

popular”. Tal fato implicaria, entre outras coisas, transformar o que era local em nacional 

como uma estratégia para vender a música, agora tomada como um produto.  

Segundo o autor, o jazz, aos poucos, teria se transformado em representante de uma 

arte sofisticada, pois seria este, semelhante à música clássica, um estilo musical de poucos e 

seletos ouvintes. Na medida em que se percebeu que haveria interessados em pagar para ouvir 
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este tipo de música, o jazz passou a ser alvo das gravadoras em busca de um novo mercado a 

ser explorado e, deste modo, se submeteu ao controle de empresas fonográficas particulares. 

Como um produto, o gênero se adequou, em termos de estrutura e composições, às normas 

exigidas pelo mercado fonográfico. 

São também a respeito dos músicos de jazz os capítulos 5 e 6 do livro Outsiders: 

estudos de sociologia do desvio, de Howard Becker (2009). Estudando o desvio como uma 

relação social, construída a partir da imposição de posturas consideradas legítimas, definidas 

pela interação entre o fazedor do ato desviante e os que reagem a ele, o autor busca entender 

como se dá o processo de rotulação dos indivíduos e como se constroem suas visões de 

mundo e estilos de vida.    

Para Becker (2009) a sociedade possui grupos considerados desviantes e os que os 

rotulam de tal maneira. Os músicos de jazz das casas noturnas, por exemplo, representariam 

uma profissão vista como desviante. A partir desta afirmação ele se detém ao estudo dos seus 

comportamentos a partir da análise de suas motivações, significados de tocar o jazz, 

configuração social na qual se encontravam, formas de interpretação da música. Becker 

direciona a sua atenção para a construção de valores, práticas e identidades, a partir da ideia 

de outsiders (os de fora) e os empreendedores morais (os que estabelecem as regras).  

A música aparece em uma perspectiva diferente das demonstradas até então. Becker 

(2009) procurou revelar os critérios subjetivos responsáveis em moldar as ações dos que 

praticam a música e seus ouvintes e tais critérios ultrapassariam as fronteiras do sonoro. A 

partir da pesquisa empírica a respeito desses músicos, o autor nos apresenta que cada grupo 

social possui as suas regras, e com os músicos de jazz não seria diferente. Estes 

desenvolveram um modo de vida característico, que acabou por rotulá-los como possuidores 

de um comportamento desviante. 

Estudando esse grupo de músicos, Becker (2009) chegou a algumas conclusões, como 

a de que o ethos desta profissão levaria a um comportamento espontâneo e individualista, tido 

neste campo como legítimo; o contexto social desses indivíduos seria determinante nas 

escolhas e direcionamento de suas carreiras e seria fundamental estar inserido em uma rede de 

laços e obrigações para obter prestígio e mobilidade e o prestígio obtido nos palcos poderia 

servir até mesmo como prestígio social e o seu contrário também seria verdadeiro.   
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 O final da década de 80 do século passado foi marcado pela intensificação de 

pesquisas referentes a abordagens sonoras para a investigação do comportamento social 

(CARVALHO, s/a). Nesse momento, a sociologia, a antropologia, os estudos culturais e os 

estudos de gênero buscaram compreender os sons, entre essa variedade, a música como uma 

prática social que possibilitaria a interação entre os agentes. As novas abordagens do processo 

sensorial dos sujeitos adquire importância na investigação do social, de modo que investigá-

los constitui uma face do entendimento das experiências dos indivíduos na sociedade a qual 

pertence.   

 É da antropologia que surge a perspectiva de análise a partir da etnografia sonora, ou 

seja, considerar a música nas mais diversas conjunturas e seus significados nas mesmas. A 

música passa a ser entendida como uma linguagem que manifesta crenças e identidades, que 

só serão entendidas em um dado contexto. A etnografia da música, etnomusicologia, segue 

dois parâmetros, o dos sons e o das sonoridades, ou seja, a relação entre o fenômeno físico (os 

sons) e a cultura (sonoridades). Segundo esta perspectiva a música é tomada como 

Um meio de interação social, produzida por especialistas (produtores) para 
outras pessoas (receptores); o fazer musical é um comportamento aprendido, 
através do qual sons são organizados, possibilitando uma forma simbólica de 
comunicação na interrelação entre indivíduo e grupo (PINTO, 2001) 

 

A abordagem etnomusicológica pesquisa as ações do sujeito através da análise dos 

processos de criação, recepção, transmissão da música; interpreta as formas de manifestações 

culturais, formula conceitos e estuda os comportamentos sociais, psíquicos e simbólicos 

relacionados à mesma. Esta perspectiva trabalha com diferentes enfoques, como o da 

performance, corporalidade, estrutura musical e paisagens sonoras, por exemplo. 

O estudo da performance musical deixa de lado a ideia de que a música é um produto 

e a toma como um "processo" de significado social. A performance seria um tipo de 

comportamento, uma maneira de viver experiências. Este recorte metodológico apresenta as 

semelhanças entre as estruturas sociais e as manifestações de caráter expressivo (PINTO, 

2001).  

 A ideia de corporalidade estuda a reação do corpo a estímulos externos, portanto, a 

“inserção do corpo e, portanto, da pessoa no seu espaço sociocultural”. A dança é o aspecto 

essencial da corporalidade, pois é o corpo que dá suporte aos símbolos. Tocar um instrumento 

também faz parte dessa abordagem, uma vez que tais objetos são vistos como a própria 
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extensão do corpo humano. A relação corpo humano e instrumentos formaliza as regras de 

movimentos e consequentemente a maneira em que deve ser executado um dado estilo 

musical (PINTO, 2001).  

A respeito do estudo das estruturas musicais, este posicionamento prima pela busca de 

elementos musicais construídos culturalmente, ou seja, como o ser humano organiza as suas 

vivências sensoriais. Segundo tal postura até mesmo os elementos ditos improvisados 

possuem uma ordem e um sentido. Neste tipo de argumentação a parte técnica da música é 

também objeto de pesquisa.  

O estudo das paisagens sonoras e ambiências constituem a perspectiva mais recente. 

De modo geral, referem-se a todo o tipo de acústica encontrada em torno dos seres humanos, 

o que significa dizer que a música constitui apenas uma das modalidades de sons existentes 

em uma sociedade.  Pesquisas entendem que os sons fazem parte do cotidiano dos atores 

sociais e que “através da audição, da gustação, do tato, da visão, da olfação e de sinestesias, 

destes recursos sensitivos partes da cidade são experiências, fruídas” (MACHADO, 2010). 

Esta linha de investigação consiste em compreender as relações sociais construídas no interior 

da cidade a partir dessas experiências. Segundo esta perspectiva o som é entendido como uma 

imagem simbólica que pode representar ou interpretar a vida social (MACHADO, 2010; 

RODRIGUEZ, 2010; VERDANA, 2010). 

 “Paisagem sonora” é uma categoria abstrata que possibilita o entendimento de 

elementos sonoros a partir de um lugar específico, o que significa dizer que a cidade pode ser 

pensada a partir de suas sonoridades. Enquanto “ambiências” refere-se às formas de 

agregação dos indivíduos, “paisagem” trata do contexto em que os indivíduos partilham 

sentidos (VERDANA, 2010).  Ou seja, a acústica de uma paisagem sonora atribui a esta um 

sentido que está diretamente relacionado com a experiência social, subjetividades e vivências 

pessoais observadas no interior de uma sociedade.  

A sociologia da música muito tem se utilizado desta última perspectiva. Segundo esta 

vertente as práticas musicais são vistas como formas de interação social, enquanto os produtos 

da música (obras musicais) são tomados como uma sociedade que possui sua própria 

linguagem, regras, valores, ética, padrões de comportamento e hierarquias.  

Não cabe à sociologia classificar as obras musicais em termos de legítimas ou 

ilegítimas, boas e ruins, mas perceber como distintos grupos sociais e até mesmo camadas 
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sociais consomem e produzem as diferentes formas de música, bem como analisar o papel que 

esta expressão cultural exerce na vida dos indivíduos.  De acordo com Campos (2007) tanto a 

música quanto os músicos se constituem, deste modo, objetos da pesquisa sociológica.   

 A prática musical pode ser motivadora de diferenças socioespaciais e culturais, uma 

vez que produz ordens morais, tensões e valores. Deste modo, ela tem a capacidade de 

reproduzir o social com todas as suas desigualdades e distinções. Esta forma de expressão 

cultural pode ser constitutiva da identidade de um grupo, o que nos possibilita desenvolver 

algumas análises: qual a vinculação do grupo estudado com uma sociedade maior, como se 

constroem as estratégias de um grupo, qual o papel que as expressões sonoras ocupam na 

construção do social, qual o processo que ocorre nos gêneros musicais que saem das camadas 

populares e surgem de maneira mais refinada, entre outros apontamentos (CAMPOS, 2007).   

Campos (2007) afirma ainda que os diferentes gêneros musicais desenvolvem relações 

distintas com a música, o que pode ser compreendido em três planos. O primeiro tem a ver 

com a afinidade entre competência e contexto de aprendizado. O segundo esta relacionado  à 

importância da música na performance musical e o terceiro às interações que estas promovem. 

Cada um destes planos constitui questões de pesquisa a ser respondidas pela sociologia da 

música.    

O gosto, o consumo, a recepção, a performance, o papel da música na construção e 

reconstrução de identidades foram algumas das linhas de investigação na qual os trabalhos 

mencionados brevemente acima se propuseram a discutir. Não há dúvidas de que suas obras, 

ao situarem os sons, seja este a música ou qualquer outra modalidade, sob uma perspectiva de 

análise social, contribuíram para ao desenvolvimento e consolidação de uma nova vertente de 

investigação das relações sociais. 

A música e o processo de identificação serão entendidos como uma relação de duas 

dimensões: a escolha de um dado tipo de música como uma experiência privada e como uma 

maneira de inserção em um grupo (CONTADOR, 2001). À medida que declaramos uma 

determinada preferência musical afirmamos também que nos distinguimos no interior de uma 

sociedade. O processo de identificação com a música acontece, desta maneira, a partir da 

noção do nós e dos outros. Baseados nessa afirmativa, o posicionamento adotado foi o de que 

a música, como uma dimensão simbólica, possui um caráter de identificação e de 

diferenciação. Deste modo, será analisado como tal processo ocorre no interior do circuito do 

gênero musical choro na cidade de Aracaju-SE. 
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1.2 “A alma do povo brasileiro”: as narrativas de erudição e nacionalidade no choro 
 

 

A análise das fontes bibliográficas referentes ao gênero musical conhecido por choro 

revelou a existência de uma mesma narrativa a respeito da  “origem”, características e 

condições que proporcionaram o seu surgimento.  As  maneiras como este tem aparecido no 

decorrer dos anos nos meios de divulgação (rádios, televisão e jornais) e os relatos 

encontrados em literaturas referentes ao mesmo, tais como dicionários de música brasileira 

(Dicionário Cravo Albin de Música Popular Brasileira, Dicionário do samba/choro), 

almanaques (Almanaque do Choro), revistas especializadas (Revista Roda de Choro) e livros 

(Choro: do quintal ao Municipal, a História da música popular brasileira) serão chamadas 

nesse estudo de representações sobre o choro. Tais narrativas tornaram comuns e 

naturalizadas as falas de seus admiradores e produtores, e, deste modo, têm sido reproduzidas 

ao longo dos anos como verdades incontestáveis.  

O choro é apresentado, por diferentes autores, como um gênero musical que teria 

surgido no Rio de Janeiro no século XIX. Seus primeiros indícios remetem às bandas de 

fazenda, compostas em sua maioria por escravos e libertos, em que os instrumentistas 

costumavam se apresentar em festas de cunho religioso, tais como natal e festa de reis, além 

de casamentos e batizados. Esse contexto representaria um primeiro formato do gênero, em 

que o choro ainda não representaria um gênero musical propriamente dito, e sim um estilo 

musical, um modo “abrasileirado” de tocar as composições importadas (DINIZ, 2003; 

PINTO, 1936). 

No contexto urbano, já ao final do século XIX, o choro seria um dos resultados dos 

melhoramentos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, proporcionados pela riqueza do Vale 

do Paraíba, pelo fim do tratado de comércio com a Inglaterra e o aumento nas exportações de 

café. Tais acontecimentos levaram a mudanças de ordem estrutural, a exemplo da implantação 

dos telégrafos, as primeiras construções de linhas de ferro, a instauração do sistema de 

bondes, a canalização de esgotos, criação do sistema de iluminação a gás, entre outras 

(TINHORÃO, 2005).  

Todas essas novidades teriam influenciado diretamente as alterações ocorridas no 

quadro social da cidade, uma vez que para a execução e manutenção dos serviços listados 

acima seria necessária a contratação de uma mão de obra que até então não existia. Nesse 

contexto surgiram funcionários do serviço público e operários, formando uma nova camada 
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social. Em busca de entretenimento em uma cidade que começava a se urbanizar, o recente 

grupamento social promovia encontros em ambientes domésticos, os também chamados 

pagodes, em imitação aos saraus da elite do país, em que costumavam tocar a “pau e corda” – 

expressão que se refere a flauta e instrumentos de corda, respectivamente – as músicas 

estrangeiras (DINIZ, 2003; TINHORÃO, 2005).  

 Os compositores do choro do final do século XIX seriam funcionários públicos – 

empregados dos correios, de repartições federais e municipais e das estradas de ferro – e 

militares. A obra impressa mais antiga a respeito da origem do gênero, intitulada O choro: 

reminiscência dos chorões antigos apresenta-nos um levantamento de histórias de vida dos 

chorões do século XIX, baseadas nas memórias e vivências de seu autor. Ali, das 128 

biografias em que foram identificadas as profissões, 122 eram de fato funcionários públicos, 

grande parte destes, dos correios e a segunda maior de militares. Tais profissões se mostravam 

compatíveis com o modo de vida adotado pelos tocadores, pois mesmo que passassem as 

noites de baile em baile, ainda poderiam ir trabalhar pela manhã e teriam algum tempo para 

praticar a música. 

Em relação ao repertório, a Enciclopédia de Música Popular Brasileira afirma que os 

primeiros choros eram na verdade polcas, tangos e valsas, contudo, tais composições eram 

executadas de maneira peculiar, em tom choroso, sendo então um recurso usado pelos 

músicos populares para tocar esse tipo de música.  O verbete choro desse compêndio 

apresenta a seguinte descrição:  

A música gerada sob impulso criador e improvisatório dos chorões logo 
perdeu as características de seu país de origem, adquirindo feição e caráter 
perfeitamente brasileiro, a ponto de se tornar impossível confundir uma 
polka da boêmia, um schottische teuto - escocês ou uma walsa alemã ou 
francesa, com o seu respectivo similar brasileiro (MELLO, 2003) 

 

Cazes (2005) descreve o choro em uma perspectiva semelhante. Segundo ele este 

gênero seria uma mistura de “estilos e sotaques”, em outras palavras, era a música do 

colonizador executada de maneira diferente, sob a influência dos ritmos africanos e 

brasileiros, posição também defendida por Diniz (2003). Este autor defende que o choro 

surgiu como um modo “brasileiro” de executar ritmos europeus, que com o passar do tempo 
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tomou alguns elementos do lundu, incorporando às rodas15 os instrumentos de percussão 

africanos.  

Em suma, o choro aparece no cenário da música popular brasileira como um gênero 

musical nascido no Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX, executado por 

funcionários do serviço público, que abrasileiravam a música estrangeira em bailes 

promovidos por uma nova camada que surgia em meio a mudanças de ordem social e 

econômica da cidade em questão.   

 Apesar de estas informações parecerem coerentes e precisas, a verdade é que no século 

XIX – o provável período de seu surgimento – ainda era confuso o entendimento que se tinha 

a respeito do mesmo. Esta expressão poderia ser usada para definir uma maneira de tocar, 

designava festas, encontros, reuniões, agrupamentos musicais, como também o próprio 

executante de músicas populares. Ou seja, Tango brasileiro, polcas, valsas, lundu, marchas, 

qualquer um desses estilos poderiam ser rotulados por choro. Apenas no século XX essa 

confusão de referências passa a ser amenizada. Conforme afirma Fernandes (2010), entre 

1920-1950 as vastas denominações que eram usadas como sinônimas de choro sumiram para 

dar lugar somente a este, um gênero musical legitimado, agora com formato, linguagem e 

significado específico.  

Ainda de acordo com Fernandes (2010), o caráter de erudição atribuído ao gênero se 

deve em parte à institucionalização do ensino da música no Rio de Janeiro. A academia de 

música ligada ao Museu de Belas Artes abrigou alguns dos que têm sido considerados “pais 

fundadores” do choro. Estes tiveram contato ao mesmo tempo com a música clássica e a 

popular, a exemplo do flautista Joaquim Calado. Por circularem entre a elite do país esses 

músicos passaram a adquirir prestígio, de modo que desde este período a formação erudita 

passou a ser uma característica valorizada nos encontros promovidos pelas camadas baixa e 

média urbana.  

É nesse contexto que o virtuosismo, o domínio do saber técnico e as improvisações 

tornaram-se componentes indispensáveis a um grupo de choro. O gênero adquiriu uma 

importância tamanha que várias composições registradas durante o período de sua indefinição 

tornaram a ser gravadas sob a sua nomenclatura, a exemplo do talvez mais conhecido choro, 

                                                 
15 Rodas é um termo usado nesse universo para identificar as reuniões dos grupos de choro. 
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Carinhoso de Pixinguinha, composto entre 1916 e 1917, que foi originalmente registrado 

como polca-lenta16.  

Aos poucos a expressão pagode, que denominava as festas em ambientes familiares, 

deixou de pertencer ao universo do choro e foi cada vez mais atrelada à ideia de samba. O 

interessante é que esses gêneros compartilharam vários elementos históricos, tais como 

contexto e local de origem, formação grupal, instrumentos e até mesmo composições em 

comum. Contudo, o choro seria aquele que estaria ligado às características de nobre e 

evoluído. Enquanto que a originalidade do samba recaía na ideia de que este saiu dos morros, 

das casas das tias baianas chegando ao gosto popular, a do choro estaria baseada na sua dupla 

evolução: primeiramente de modo de tocar músicas importadas para gênero musical com 

composições e formas de execução próprias e, em um segundo momento, de música ouvida 

em bailes modestos a música instrumental brasileira, apreciada e requisitada pela elite do país 

(FERNANDES, 2010).  

Apesar de ter a sua legitimidade calcada na erudição, o choro não chegou a ser 

avaliado como música erudita, e sim como música popular com elementos de erudição. A 

questão que traz essa diferenciação tem a ver com as condições técnicas, com a sua estrutura 

harmônica, que impediam modificações. Este seria um dos motivos que colocariam o choro 

como preferência entre os virtuosos, pois o tornava um gênero de difícil execução, sendo, 

desta forma, uma música executada por músicos considerados especialistas (FERNANDES, 

2010).  

Não se pode deixar de lado a responsabilidade sobre estas representações, como 

atribuições daqueles que se propuseram a escrever sobre o choro e o colocaram na condição 

popular/erudito. Segundo Ortiz (1985) os intelectuais servem como mediadores simbólicos 

que ajudam na transformação da realidade. O exemplo seria a apropriação das práticas 

populares como demonstrativas da cultura de um povo. A obra do carteiro e músico 

Alexandre Gonçalves Pinto (1936) sem dúvida foi de extrema importância neste processo. 

Boa parte dos livros de cunho histórico tem se utilizado dessa publicação para falar a respeito 

do gênero e deste modo acabaram reproduzindo o imaginário sobre o choro descrito por este 

autor. 

Como revela o próprio Pinto (1936) nas primeiras páginas de O choro: reminiscência 

dos chorões antigos, a intenção de escrever o livro era a de falar de forma despretensiosa a 
                                                 
16 Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. 
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respeito de um período que viveu e de alguns personagens que conheceu: os chorões do 

século XIX. É nesta obra que se encontram registradas as primeiras indicações de como 

deveria ser ou não o choro, quando este autor narra a saudade das épocas passadas, dos 

chorões que tocavam por prazer. Neste mesmo livro, contudo, é possível perceber que a 

expressão era usada em diferentes aplicações (conjunto musical, bailes, o músico). 

Os choros seriam execuções improvisadas de oficlide, trombone, flauta, violão e 

cavaquinho, em ambiente doméstico e de forma “descompromissada” (PINTO, 1936). Em seu 

relato encontramos várias referências à formação erudita dos chorões que ele considerava de 

grande importância na criação e desenvolvimento do estilo musical em questão. Sendo 

tomada como verdade incontestável, a sua obra contribuiria para a legitimação do choro no 

contexto da música popular brasileira.  

Pinto (1936) e os que vieram depois dele (CAZES, 2005; TINHORÃO, 2005; DINIZ, 

2003) contribuíram, ainda que indiretamente, na formalização do que se entende por choro. 

Tal fato, a institucionalização do gênero, trouxe algumas consequências significativas: 

delimitação do repertório, diminuição da liberdade de escolha sobre como executá-lo (os 

instrumentos que seriam usados e como seria o uso) e sua separação dos outros estilos 

musicais considerados populares e seleção de seus executores, pois estes deveriam agora 

possuir um maior conhecimento a respeito do mesmo, e, consequentemente, um maior grau de 

instrução.  

Fixou-se como base do grupo de choro o quarteto composto por dois violões, flauta e 

cavaquinho. Formação esta que a partir da década de 1930 seria indispensável às rádios, pois 

seria a organização de um conjunto regional ou grupo de choro. Este tipo de grupo, em 

decorrência das exigências que permeavam o universo do choro em formação, tais como a 

obrigatoriedade do saber técnico e do virtuosismo, não necessitaria de arranjos escritos e teria 

a agilidade para substituir os discos, além da capacidade de improvisação (CAZES, 2005). 

Nos anos que se seguiriam participar de um regional de rádio denotaria prestígio, já que seria 

uma espécie de atestado de sua competência.  

O desenvolvimento do choro chama a atenção por sua ambiguidade. Ao mesmo tempo 

que é atribuída a este uma origem humilde, a grupos de músicos de fazendas que tocavam em 

festas religiosas e posteriormente no ambiente urbano, em bailes simples de família, a sua 

construção e consolidação aparece vinculada a nomes detentores do saber formal (Calado, 
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Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga) e a características altamente valorizadas no universo 

musical, o virtuosismo e a erudição.  

Ser um gênero da música popular e ainda assim flertar com a erudição, ou seja, ser 

capaz de ser assimilada pelas diferentes camadas da população, colocou o choro em posição 

de tornar-se um dos representantes ou símbolo da música brasileira. O que efetivamente foi 

realizado com o plano cultural de valorização das potencialidades brasileiras proposto por 

Getúlio Vargas17.  

Dentro e fora do país o choro só terá o seu apogeu durante o período do governo de 

Getúlio Vargas, pois este usa as manifestações culturais como ponto de apoio para a 

construção de uma identidade nacional. Foi nessa época que a Rádio Nacional passou a ser de 

propriedade do Estado, tornando-se um veículo de propaganda governamental. O que se 

entendia por música popular brasileira dominava a programação. Deste modo, o choro e 

também o samba se tornaram núcleos narrativos da identidade nacional brasileira, lançados 

como representantes do novo folclore. Ainda nesse período tais formas de expressão cultural 

são tomadas como puras e tradicionais. Além das programações do rádio, em que 

predominavam músicas dos artistas nacionais, o choro esteve entre os gêneros musicais que 

dominaram o mercado fonográfico brasileiro. E juntamente com o samba representou, fora do 

país, a arte originária do Brasil.  

O aproveitamento das potencialidades brasileiras nesse período lançaria a música (com 

inspirações folclóricas) de Villa-Lobos, a literatura regionalista (sobretudo as que 

apresentavam a figura do nordestino) e a música popular de aceitação nacional (samba-choro) 

(TINHORÃO, 2005). O programa A hora do Brasil na era Vargas intercalava informativos 

oficiais com números musicais que apresentavam os artistas mais populares da época. A 

música urbana, de caráter popular, transformava-se em artigo para consumo nacional, 

sustentada pela rádio e vendida em forma de discos. Nas rádios o samba e choro eram 

colocadas como exemplos de originalidade e tradição do povo brasileiro. 

                                                 
17 É fato que o movimento iniciado na Semana de Arte Moderna, em 1922, já apresentava a proposta de 
valorização da música nacional.  Participa desse evento modernista o compositor e chorão Villa-Lobos. Após 
essa experiência o maestro passa a investir maciçamente na produção de sonoridades nacionais, a exemplo das 
composições Choros (uma série de 16 choros). Como um chorão, Villa-Lobos transpõe para o plano do erudito 
as experiências obtidas nas rodas de choro. Segundo Kiefer (1986) a sua intenção com esta obra teria sido 
desenvolver uma consciência nacional no campo do erudito, apresentar que a música brasileira poderia ser 
clássica sem se apropriar das composições europeias e mostrar que para isso não seria necessário abandonar a 
técnica musical. 
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De acordo com Ortiz (1985) a formação dos estados nacionais e a busca por uma 

identidade nacional, o resgate de “tradições”, são um processo quase que obrigatório. Neste 

contexto, as canções populares ou até mesmo os modos de fazer de um povo, são tomados 

como símbolos usados no desenvolvimento e manutenção de um senso comum de pertença. O 

popular é, deste modo, um elemento essencial para a formação da unidade nacional, pois é 

deste que serão tiradas memórias em comum e simbologias que darão sustento a suposta 

coesão social.  

No Brasil, os primeiros indícios de uma preocupação com as representações do povo 

brasileiro ocorrem no século XIX e início do século XX. Os intelectuais brasileiros 

envolvidos com as formulações necessárias à consolidação da unidade nacional 

desenvolveram estudos relacionados, sobretudo, à raça, ao folclore e à música popular. O 

próprio pensamento social brasileiro vem a se desenvolver sobre tais perspectivas, em que 

lidavam com temáticas que fixaram uma imagem do que compreendiam como próprio do 

brasileiro e que posteriormente seriam apropriadas pelo discurso político na divulgação e 

formação de símbolos de identificação nacional. 

Ortiz (1985) afirma ainda que a identidade nacional está intimamente relacionada às 

interpretações que os grupos sociais fazem do que é considerado popular. Tais construções 

simbólicas ajudava na própria construção do Estado. Trata-se de seleções, de definições do 

que é ou não autêntico, e deste modo, legítimo, que podem ser tomados como símbolos que 

venham a suscitar um sentimento comum de identificação. Como comunidade simbólica, a 

nação é resultado da união de dimensões objetivas (tais como território, população, idioma, 

religião e costumes) a dimensões subjetivas, que englobam um conjunto de percepções, que 

são compartilhadas entre membros de um mesmo espaço geográfico. 

Em nome da coesão do Estado, os que estiveram à frente das formas de reprodução 

dos discursos selecionaram tradições, modos de vida, leis, linguagem. A subordinação 

incondicional do indivíduo a tais procedimentos se deve ao sentimento gerado pela 

identificação nacional.  Diferente de outras identidades, a identidade nacional não permite 

competidores ou opositores, apenas tolera as outras formas de identidade que não venham a 

pôr em cheque a lealdade para com a nação (BAUMAN, 2005).  

Segundo argumenta Schneider (2004) é a nação também uma criação dos discursos de 

caráter nacionalista, pois a língua e a fala, além de garantir a comunicação entre gerações 

também são capazes de incorporar as mudanças históricas e sociais. Além disso, linguagem e 
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sistema cognitivo possuem uma relação íntima. Desta forma o que é pronunciado como real 

adquire um certificado de realidade. 

Os discursos carregam consigo traços das condições culturais e sociais nos quais 

aqueles que os proferem estão inseridos, adquirindo, portanto, poder, eficácia e função a partir 

desse contexto:  

De maneira geral, é importante destacar que, primeiro, as narrativas sobre a 
“cultura nacional’ dão ênfase a singularidade, à ancestralidade e à 
continuidade das comunidades, sejam imaginadas como puras ou como 
misturas, e segundo, que tais narrativas contam, recontam e atualizam 
incessantemente os significados sobre nação e identidade nacional. O 
aspecto central destas observações é a ênfase de que as identidades nacionais 
só existem enquanto narradas, e, principalmente, que através da narração 
elas afirmam a sua originalidade e sua preexistência em relação as próprias 
narrativas que as constituem, como se a identidade fosse algo à espera de ser 
resgatado (MARCON, 2005, p. 48) 

 

O sentimento de pertença a uma nação deve-se, pois, ao sentimento de 

compartilhamento de referências comuns. A memória e a identidade nacional aparecem como 

indissociáveis. Halbwachs (2006) nos alerta para o fato de a memória possuir um caráter 

social, sendo então mais do que uma recordação de um passado. Seria ela a reconstrução e 

representação do mesmo. Consistiria a memória em um conjunto de práticas e conhecimentos 

adquiridos no interior de um grupo.  

A memória de uma nação é uma construção narrativa que leva em consideração os 

fatos considerados mais relevantes a seu respeito. Possui esta, portanto, dimensões discursivas 

que tratam tanto das experiências vivenciadas em um dado território, como de produções 

intencionais que ocultam, camuflam ou enaltecem um acontecimento específico. A 

perpetuação de uma identidade nacional depende de instituições como Estado, escola, meios 

de propaganda. Suas narrativas históricas a respeito do país estabelecem uma ligação entre o 

passado distante e o presente, criando laços de ancestralidade (SOBRAL, 2006).  

As identidades e memórias nacionais são reproduzidas no cotidiano e ajudam a moldar 

o entendimento sobre o presente. A assimilação do choro enquanto gênero musical autêntico 

do Brasil ditou a construção do quadro simbólico que o envolve enquanto música nacional. 

Tal afirmativa pode ser notada também nas entrevistas com os chorões e apreciadores do 

gênero da cidade de Aracaju-SE. Ao serem indagados a respeito da escolha pelo choro, por 

exemplo, todos afirmaram que estavam contribuindo para a divulgação e valorização do 
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produto nacional. Neste sentido, os discursos de afirmação nacional têm como tendência 

transformar o que é dito em formas de realidade.  

O que foi escrito ou divulgado a respeito do choro, no que consideramos como 

representações “oficiais”, atribuíram ao gênero as características de originalidade, brasilidade, 

tradicionalidade, virtuosidade e erudição. Tais peculiaridades têm moldado até os dias atuais a 

sua forma e têm servido, desta maneira, como critérios para escolha e execução do choro, bem 

como seleção de seus executores. Remetem estas afirmativas a um passado de glórias que 

sempre será buscado e a uma valorização do nacional, em que podem, essas construções da 

realidade, funcionar como estratégia de sustentação, manutenção e legitimação de sua prática.  

 

1.3 A Rádio Aperipê e a consolidação do choro em Sergipe  
 

 

 A intenção deste tópico é a de demonstrar a influência da Rádio Aperipê de Sergipe 

para a sustentação e divulgação do choro no Estado. O que a princípio não apresenta nenhuma 

exclusividade, tendo em vista que a relação rádio e choro advém do início do 

desenvolvimento do gênero musical no Brasil. Contudo, em Sergipe tal relação irá perdurar 

por mais tempo do que em outras capitais do país. 

Como exposto anteriormente, as rádios, nas primeiras décadas de sua formação, 

precisavam de grupos fixos de instrumentistas que passaram a ser conhecidos como conjuntos 

regionais. Pesquisadores da área (PETERS, 2004) acreditam que o marco do desenvolvimento 

e institucionalização dos conjuntos regionais foi a transmissão da apresentação do grupo Oito 

Batutas, no dia 07 de setembro de 1922, em comemoração ao centenário da independência do 

Brasil. O grupo composto por Pixinguinha (flauta), Raul Palmieri (violão), Jacó Palmieri 

(pandeiro), Nelson Alves (cavaquinho), China (piano), José Alves (bandolim), Luis Oliveira 

(bandola e reco-reco) e Donga (violão), reunia nomes importantes da divulgação do samba e 

choro.  

Ao final dos anos 20 a modernização das rádios acarretou a instituição de programas 

que tratavam, em geral, de competições de calouros, e havia um aumento considerável no 

número de gravações eletrônicas. O espaço dos regionais no mercado fonográfico começaria a 

crescer. Já nos anos 1930, sob o poder absoluto do governo, em virtude do reconhecimento de 
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seu potencial econômico e, principalmente, político, inicia-se a chamada Era do Rádio, que 

veio a perdurar até os anos 1950, o que abriria maiores oportunidades para arranjadores, 

compositores, cantores e instrumentistas. Um veículo de tamanha repercussão teria não 

somente a capacidade de vender produtos e ditar modismos, como também divulgar o 

governo e o imaginário de uma nação, funcionando, portanto, como um meio de mobilização 

das massas (FERNANDES, 2010; PETERS, 2004).   

Peters (2004) afirma que a própria formação instrumental de um conjunto regional está 

diretamente relacionada à questão econômica do país. Os instrumentos de sopro não eram de 

fabricação nacional e eram caros, enquanto que os violões, cavaquinho, bandolim e pandeiro 

eram feitos no Brasil. O violão 7 cordas – segundo a fala de alguns dos entrevistados e 

também de autores que estudaram o gênero, a exemplo de Cazes (2005) – seria um 

instrumento originado no país e surge devido à necessidade dos grupos de choro. Violões, 

cavaquinho, pandeiro, bandolim e em alguns casos a flauta constituíam a formação básica do 

conjunto regional.   

A rádio emissora de maior influência na chamada “Era do Rádio” foi a Rádio 

Nacional. Na sua formação esta pertencia a particulares, mas na década de 1940 passaria ao 

controle do Estado Novo de Getúlio Vargas. Esse período marcaria o amadurecimento do 

rádio e a divulgação dos grupos de chorões que sustentavam a programação. É interessante 

mencionar que os nomes de destaque do choro participaram de regionais (Pixinguinha, 

Lacerda, Canhoto, Jacob do Bandolim), o que parece ter influenciado na concepção de que os 

regionais seriam sinônimos de qualidade musical. 

A popularidade conquistada nas apresentações da rádio foi tamanha que teve como 

resultado a transmissão de programas ao vivo, diretamente de teatros, a fim de que pudesse 

receber um maior público. Nessas ocasiões os programas eram shows musicais, espetáculos 

de variedades, apresentação teatral, que chegavam a durar mais de quatro horas, daí a 

necessidade de o grupo regional ser capaz de fazer improvisos, pois esgotando o repertório 

programado os instrumentistas teriam de continuar tocando e também precisariam 

acompanhar as exigências do público (PETERS, 2004). Nesse ínterim, a rádio dependia dos 

regionais, tanto quanto os regionais precisavam da rádio para ter destaque no cenário do choro 

e continuarem ativos profissionalmente: 
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A ênfase dada nos regionais que compunham o quadro de profissionais do 
rádio é devido à forma instrumental, os tipos de instrumentos, a interpretação 
e os arranjos realizados pelos regionais conterem indicações para 
compreender a sua prática em si e as relações com as experiências sociais e 
culturais de seu tempo, além de suas características físicas e das primeiras 
escolhas culturais e históricas, os sons que se enraízam na sociedade na 
forma de música também supõe e impõem relações entre a criação, a 
reprodução, as formas de difusão e, finalmente, a recepção, todas elas 
construídas pelas experiências humanas (MORAES, s.d., p. 211) 

 

Os grupos regionais levavam aos auditórios das rádios a logística das rodas de choro, 

em que aparentemente sem regras, testavam suas capacidades de interpretação da música. 

Aparentemente, por mais que modificassem o cumprimento das notas, ainda assim deveriam 

apresentar o tom chorado do gênero, que implica uma certa velocidade em desenvolver as 

notas musicais. Este é o fator que o coloca, inclusive, como estilo de música brasileira de mais 

difícil execução. 

Nas grandes capitais o advento da televisão diminuiria a necessidade de grupos de 

choro nas rádios, uma vez que o público destes havia diminuído consideravelmente e o 

próprio gostos dos ouvintes/consumidores estava se modificando (FERNANDES, 2010). 

Enquanto as rádios do Sul do país apresentavam mostras de menor popularidade nos 

programas de auditório, em Sergipe esse fenômeno estava apenas em sua fase inicial. 

A radiodifusão foi instalada no Estado em 1939 com a Rádio Difusora AM, fundada 

por Eronildes de Carvalho, através do Decreto-Lei n° 17118. A Rádio Aperipê fazia parte, 

portanto, do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), controlada pelo Partido Social 

Democrático (PSD).  Em 1944, sob a intervenção de Augusto Maynard, a emissora teve suas 

instalações ampliadas, tornando-se emissora de rádio apenas anos mais tarde. Somente em 

1972, sob o governo de Paulo Barreto Menezes, é criada a Fundação Aperipê. O 

desenvolvimento tardio da rádio Aperipê possibilitou que os conjuntos regionais perdurassem 

mais tempo em Sergipe19. 

O regional mais conhecido no Estado foi o Regional do Carnera, composto por 

Carnera (violão), João de Dó (violão), José Carvalho (cavaquinho), Miguel Alves (clarinete) e 

                                                 
18 Naquele momento o seu objetivo era ser a porta voz do governo. Sua programação era intercalada por notícias 
oficiais e programas culturais, em geral gravações de programas do Rio de Janeiro. Mais tarde a rádio Difusora 
daria lugar a rádio Aperipê, mas esta continuaria vinculada ao Estado, uma vez que este precisou intervir para 
quitar as dívidas referentes a instalação e manutenção dos equipamentos.   
19 Informações retiradas do histórico da Rádio Aperipê de Sergipe.  
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Cacetete (pandeiro). Naquele momento, como única emissora de rádio de Sergipe, a Aperipê 

concentrava os chorões, pois era a maior contratante desse tipo de mão de obra (MELLINS, 

2007). Servia como um ponto de encontro dos músicos, pois, segundo entrevistas, apesar de 

haver uma formação fixa, os considerados legítimos eram chamados em substituição a algum 

músico faltoso20.  

Dois nomes se destacam nesse regional. Carnera, o líder do grupo como já sugere o 

próprio nome, e Miguel Alves, por serem esses músicos constantemente mencionados como 

sinal de prestígio ou legitimidade em se afirmar enquanto chorão. São afirmações como 

“conheci e toquei com Miguel Alves” ou “substituí o Carnera várias vezes na rádio” ou ainda 

“participei de um festival de música com Miguel”21.  

Os personagens da música sergipana reuniam características valorizadas no meio 

artístico musical do Estado. Nesse contexto, pertencer a um regional da Rádio Aperipê 

funcionava como uma espécie de atestado de bom músico.  Deste modo, a rádio, juntamente 

com o Regional do Carnera e aqueles que participavam desse grupo, mesmo que 

ocasionalmente, representaram um cenário do choro em Sergipe, nas décadas em que a 

execução do gênero estava muito associada à profissão. A afirmativa de que em Sergipe em 

um período de tempo houve apenas um cenário do choro tem por base as informações obtidas 

nas entrevistas realizadas com os músicos mais antigos encontrados em Aracaju. O 

agrupamento desses dados permite perceber tanto a referência constante à Rádio Aperipê, 

como a alguns nomes, que aparecem como representantes do choro, associados a uma ideia de 

boemia aracajuana. Com a extinção de regionais e o falecimento dos principais nomes, o 

quadro vem a ser modificado. O que antes poderia ser considerado único e coeso grupo 

passaria a ser, na atualidade, vários e antagônicos grupos, o que pode ser ilustrado no 

esquema analítico abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
20 Informação retirada da entrevista feita com o luthier Carvalhal antes de seu falecimento. Segundo seus relatos 
ele mesmo costumava substituir o Carnera, mas deixa claro que essas substituições vinham de um mesmo círculo 
de amizades. Mas não era o único encarregado dessa tarefa.  
21 Encontradas em entrevistas feitas aos chorões. 
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O choro em Sergipe no período dos regionais de 
 1950 a aproximadamente final da década de 1980. 

 

  
Alberto Dias, Albérico,  Argollo, Beto, Cacetete, Carnera, Carvalho, Carvalhal,  Guinho, João de Dó, 
João Rodrigues, José Carvalho, Miguel Alves. 
 

Choro em Sergipe após o período dos regionais 
Entre anos de 1980 até 2011 

 
 

Sarau do 
Argolo 

Chorinho 
do Inácio 

Cantinho da 
Boemia 

Recanto do 
Chorinho 

Grupo 
Tabajara 

Boêmios 
Nota 10 

Regional 
dos médicos 

Quadro 1: O choro em Sergipe 

   

 

 

Apesar de não possuir mais a presença de conjuntos fixos, a Rádio Aperipê conta hoje 

com dois programas dedicados ao choro. O Choros e Canções que faz parte da programação 

oficial da emissora na FM e acontece de segunda a sexta das 18h às 19h. Segundo a sua 

chamada, tem por objetivo “resgatar a história da música popular brasileira da era de ouro do 

rádio e os grandes nomes e obras do chorinho”. Nesse intuito, é estruturado como blocos de 

notícias sobre o gênero, dentro e fora do Estado, intercalados com músicas de choro ou 

serestas (as canções). 

 Nas datas de significação para a emissora ou para o choro no Brasil ou em Sergipe o 

programa retoma o formato de regionais de rádio, por chamar algum dos grupos de choro para 

tocar ao vivo no programa22. Por exemplo, em maio de 2010, em decorrência do projeto 

Sergipanidades o Grupo Chorinho do Inácio juntamente com Alvino Argollo, filho do maestro 

Argollo, participaram do programa. Na data de comemoração do aniversário da Aperipê, 

                                                 
22 Enquanto pesquisadora do gênero fui convidada a participar de um desses programas comemorativos. O 
convite veio por indicação de um entrevistado e foi feito no intuito de que eu pudesse falar a respeito do trabalho 
que estava desenvolvendo. Dividiram esse momento o grupo Renovação do Choro, o locutor do Domingo no 
Clube e o violonista e professor de música Alvino Argollo. Observações referentes a este acontecimento serão 
desenvolvidas em momento seguinte. 



38 
 

nesse mesmo ano, participou do programa o Grupo Boêmios Nota 10. 

O outro programa se chama Domingo no Clube, da Aperipê AM. Este acontece como 

indica o seu nome, aos domingos, das 7h às 9h e é o programa mais antigo da rádio, 

completando 24 anos de existência. O seu idealizador foi o militar, já falecido, Tadeu Cruz. 

De início o programa foi patrocinado pelo Clube de Militares, era direcionado especialmente 

às famílias frequentadoras do clube, daí o nome Domingo no Clube. Segundo o seu filho, 

como Tadeu Cruz apreciava o chorinho, este programa se constituiu em uma oportunidade de 

divulgar o gênero, e assim o fez. Com a morte do Tadeu Cruz, o seu filho Sérgio Tadeu 

assumiu o programa, aproveitando o vasto acervo que seu pai deixou, da proposta do 

programa e do público cativo resultado de duas décadas de programa. Em termos de eventos 

de choro no Estado, nos últimos dois anos Sérgio Tadeu tem tomado a frente na realização de 

alguns destes, tendo como principal patrocinadora a Rádio Aperipê.  

 Portanto, assim como se deu em outros estados brasileiros, a rádio em Sergipe 

desempenhou um papel imprescindível na sustentação e manutenção da prática do choro em 

Sergipe.  A diferença (no caso sergipano) em relação a essa questão reside no fato de a Rádio 

Aperipê ainda influenciar diretamente tal atividade, mantendo espaços em suas programações, 

em ambas as frequências, para programas dedicados ao gênero e em patrocínio de eventos em 

homenagem ao mesmo. Talvez este vínculo seja o resultado de um desprendimento tardio da 

rádio para com os conjuntos regionais, uma vez que o auge da difusão da rádio em Sergipe 

vem a acontecer justamente no período em que houve a decadência em capitais maiores.  O 

fato é que o significado de tocar em uma rádio como componente de um conjunto regional 

assume, em Aracaju, um papel importante nas disputas dos grupos existentes na cidade na 

busca por prestígio, não havendo, deste modo, um consenso no uso da terminologia.  

 

 

1.4 “Tradicionalidade” no choro de Sergipe: o Projeto Cidade do Chorinho 
 

 

A tradicionalidade do choro é uma das afirmativas que têm sido divulgadas quando se 

fala ou se escreve a respeito desse gênero musical. Deste modo, tal ideia tem feito parte do 

imaginário construído e por tal razão se faz constante nas falas de seus produtores e 

consumidores. As narrativas a respeito de uma tradicionalidade do choro adquirem uma 
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eficácia tamanha que são comumente usadas como justificativa de opção pelo gênero, seja 

para tocá-lo, seja para ouvi-lo, seja para divulgá-lo ou até mesmo no desenvolvimento de 

projetos culturais que venham a resgatar ou incentivar a sua prática.  

A afirmativa dessa tradicionalidade do choro vem a ultrapassar o plano discursivo em 

Sergipe. Em 29 de outubro de 2005 o governo do Estado implementou o projeto Sergipe, 

História & Música.  Segundo palavras do diretor Wellington Santos23, o projeto teria como 

principal objetivo agregar ao turismo um misto de história e músicas “tradicionais” do país, o 

que ajudaria na promoção do desenvolvimento turístico do Estado, em especial das cidades 

tombadas como Patrimônio Nacional, São Cristóvão e Laranjeiras.  

Desmembrado em duas modalidades, a Cidade do Chorinho e a Cidade da Seresta, o 

projeto consistiu em promover shows gratuitos nos fins de semana, com artistas locais e de 

renome nacional, que se destacassem enquanto produtores desses estilos. Estes se 

apresentariam nas praças e ruas do centro histórico das cidades escolhidas para sediarem o 

projeto: Laranjeiras com o chorinho e São Cristóvão com a seresta.  

O primeiro questionamento que este fato suscita é: por que seria Laranjeiras a 

escolhida como representante do chorinho no Estado? O jornal Correio de Sergipe noticiou: 

 

Berço do grande pintor sergipano, Horácio Hora e do poeta João Ribeiro, 
conhecido nacionalmente pelas suas obras de História e Folclore, o 
município foi elevado à categoria de Cidade Monumento pelo Governo 
Estadual, sendo incluída no Plano de Reconstrução das Cidades Históricas 
do Nordeste, objetivando desse modo a preservação de um significativo 
conjunto arquitetural do século XIX; atualmente o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) por meio da portaria de nº 019, 
assinada em 17/03/96, pelo Ministro da Cultura Francisco Welfort, tombou a 
cidade de Laranjeiras, transformando-a em Patrimônio Nacional. Esse ano, 
ao comemorar 173 anos de emancipação política, por uma iniciativa do 
Governo do Estado, Laranjeiras é incluída no projeto “Sergipe, História & 
Música”, passando a ser conhecida como Cidade Chorinho.  Essa ação que já 
contava com a cidade de São Cristóvão como “Cidade da Seresta”, tem 
como objetivo tornar ainda mais atrativas as cidades históricas de Sergipe24.  

 

As demais notícias encontradas que divulgavam a implementação do projeto ou os 

dias em que aconteceria apresentavam justificativas semelhantes. A eleição dessa cidade 

                                                 
23 Informação retirada da entrevista concedida por este ao site de informações Infonet. 
24 Notícia encontrada no site: http://www.correiodesergipe.com/lernoticia.php?noticia=10919 
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esteve calcada na ideia de um passado de “glórias”, por assim dizer, um passado que tornaria 

legítima a iniciativa do Governo em promover o potencial turístico de um município 

considerado historicamente tão importante para a memória de Sergipe.  

Essa importância de Laranjeiras decorre da sua posição econômica e cultural até o 

século XIX, fato que a coloca nos meios de divulgação de massa como “berço da cultura de 

Sergipe”. Seu desenvolvimento econômico começa no século XVII, quando passa a abrigar 

um porto marítimo. Em situação privilegiada, era a responsável pela exportação de 

praticamente todos os produtos da Capitania de Sergipe Del Rey.  

Esta não foi, contudo, a única fonte de riqueza da então Vila, localizada, inclusive, na 

região economicamente mais importante da capitania, o Vale do Cotinguiba. Laranjeiras 

tornou-se, durante o ciclo da cana de açúcar no Brasil, a maior produtora de cana de Sergipe, 

vindo a enriquecer e se desenvolver rapidamente. No século XIX possuía iluminação pública, 

a Estação do Telégrafo Nacional e sistema de navegação a vapor (OLIVEIRA, 1981).  

Em decorrência dessas plantações de cana, Laranjeiras recebeu uma quantidade 

significativa de escravos e serviu de palco para disputas e tensões motivadas por questões 

raciais e sociais. Este cenário seria aproveitado nas manifestações culturais em forma de 

folguedos, que apresentavam elementos da cultura africana, portuguesa e indígena, a exemplo 

dos reisados, cheganças e sambas de cocos. Atualmente existem na cidade mais de 20 grupos 

folclóricos que se apresentam no Encontro Cultural, um evento que conta com palestras, 

apresentação de folguedos e músicas de artistas locais (FONTES, 2003). 

Ser uma cidade histórica, concentrar um número significativo de grupos folclóricos, 

possuir outros eventos oficiais relacionados à cultura e receber o título de Patrimônio 

Nacional foram os atributos que qualificaram a eleição de Laranjeiras enquanto “cidade do 

chorinho”. Os fins desse projeto parecem ser bem claros: 

  

Laranjeiras como a “Cidade do Chorinho” faz parte do projeto “Sergipe, 
História & Música” que também fez de São Cristóvão a “Cidade da Seresta”. 
Objetivando tornar ainda mais atrativas nossas cidades históricas, o projeto 
vem se consolidando como um relevante produto turístico para o estado. “A 
qualidade do produto turístico tem que refletir na qualidade de vida da 
população local. Quando notamos que o produto faz gerar renda e emprego 
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para a população, temos que comemorar, já que ganha o turista e ganha mais 
inda a população”, enaltece o secretário de Turismo, Pedrinho Valadares25. 

O que despertou a nossa curiosidade em relação às noticias de divulgação do projeto 

não foi somente o fato de não serem feitas referências a uma história do choro na cidade, mas 

principalmente o desenvolvimento dos discursos de órgãos promotores do evento de uma 

edição do projeto a outra. No ano da primeira edição a sua divulgação deixava claro que este 

se tratava de uma iniciativa de incentivo ao turismo, em um segundo momento, contudo, no 

ano seguinte ao seu lançamento, este passa a ser colocado como meio de resgate a uma 

tradição do país. Este seria o início da instituição de uma tradição que poderíamos tomar 

como inventada.  

 Tomamos por “tradição inventada” a conceituação proposta por Hobsbawm e Ranger 

(1984) na obra A invenção das tradições: 

[...] conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 
que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. 
Aliás, sempre que possível tenta-se estabelecer continuidade com um 
passado histórico apropriado (HOBSBAWM; RANGER, 1984, p. 09) 

  

Em geral, o termo tradição é usado como referência a práticas tão antigas que nem 

mesmo conseguiríamos determinar a sua origem. Hobsbawm e Ranger (1984) defendem que 

mesmo essas práticas que não conseguimos dizer ao certo como, onde, ou porque propósito 

começaram, podem ter uma origem e institucionalização bem recente, que são tomadas como 

tradições – no sentido aqui de práticas antigas a que não se pode datar – como uma espécie de 

reforço da legitimidade em exercer tais práticas em um momento presente, como meio de dar 

validade a determinados comportamentos ou ainda como forma de instituir uma moralidade.   

Hobsbawm (1984) lista três tipos de tradições inventadas ou três finalidades da 

invenção destas. A primeira refere-se àquelas que têm por finalidade estabelecer uma coesão 

social ou critérios para admissão em um grupo ou sociedade. A segunda tem a ver com as que 

possuem por objetivo legitimar instituições e/ou status (em relação a classes) e a terceira são 

as que buscam socializar um sistema de ideias, valores e padrões de comportamento. O 

projeto Cidade do Chorinho, segundo nosso entendimento, se encaixa sob a ótica da terceira 

perspectiva, uma vez que seu objetivo é o de demonstrar a legitimidade que aquele projeto 

                                                 
25 Encontrada no site: http://www.correiodesergipe.com/lernoticia.php?noticia=10366 
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possuiria ao ser desenvolvido na cidade histórica de Laranjeiras. Ele não foi feito ao acaso. 

Teria uma dupla justificativa: a história da cidade como “berço da cultura” e a ideia de choro 

como elemento tradicional do Brasil. 

Durante o período de realização do projeto, nas noites do fim de semana Laranjeiras se 

tornava a “cidade do chorinho”. Especificamente, o evento acontecia na Praça da Igreja 

Matriz da cidade. A transformação implicou um processo de formalização e ritualização de 

uma atividade, ou seja, instituiu-se que durante certo período, nas noites de sábados e 

domingos, haveria apresentações de músicos de choro. Estas apresentações seriam repetidas 

fim de semana após fim de semana e seguiam um mesmo padrão. 

Segundo Hobsbawm (1984) a principal característica de uma tradição é a sua 

invariabilidade, ou seja, mesmo que se faça referência a um passado forjado, por meio da 

repetição, as tradições irão impor uma prática.  Não se trata, pois, de uma rotina, uma vez que 

esta – a rotina – não apresenta implicações simbólicas, possui apenas “função técnica e não 

ideológica” (HOBSBAWM e RANGER, 1984, p. 11). 

Além de se distinguirem da rotina, as tradições inventadas também são diferentes dos 

costumes, pois diferentemente das tradições, estes são passíveis de mudanças. Mas, por 

transmitirem um conteúdo simbólico carregados de intencionalidade, as tradições, na busca 

por legitimidade e validade, necessitam de elementos que tragam sentido para o grupo ou 

comunidade. Em outras palavras, as tradições estão ancoradas nos costumes: 

“Costume” é o que fazem os juízes; “tradição” (no caso, tradição inventada) 
é a peruca, a toga e outros acessórios e rituais formais que cercam a 
substância, que é a ação do magistrado. A decadência do costume 
inegavelmente modifica a “tradição” à qual ele geralmente está associado. 
(HOBSBAWM ; RANGER, 1984, p. 10) 

 

 O projeto Cidade do Chorinho se mostrou uma tentativa frustrada de criar uma 

tradição, uma artificialização de uma prática que foi mal sucedida, pois faltou a esta 

“tradição” um elemento básico para a sua institucionalização: um costume que a sustentasse.  

O passado das tradições inventadas se estabelece, portanto, por meio da repetição e da 

manutenção de práticas fixas que possuem uma dimensão simbólica.  Buscam-se tais 

dimensões em uma referência passada da sociedade, ou seja, as tradições, mesmo que 

inventadas, não podem deixar de lado os velhos elementos e terão seus limites testados ao 

criar novas linguagens e simbolismos (HOBSBAWM; RANGER, 1984). Essa afirmativa nos 
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ajuda a entender, por exemplo, porque, entre tantos outros gêneros musicais, escolheu-se o 

choro para o desenvolvimento do projeto. 

A resposta recai sobre a questão do nacionalismo. Segundo afirmam os autores de A 

invenção das tradições, na emergência das nações – consequentemente do nacionalismo – há 

um uso de tradições que tem como objetivo principal despertar um sentimento comum de 

identificação, sentimento este que possibilitará a criação e manutenção de vínculos de 

solidariedade e pertença. A eleição de atributos culturais se apresenta imprescindível a estes 

processos.  

Assim, as tradições têm servido como objeto de manipulação dos agentes históricos, 

que a partir de institucionalização de práticas, símbolos e ritos criam uma nova identidade que 

ajudará no sustento da nação: a identidade nacional. A reivindicação nacionalista cria ou 

“resgata” uma tradição passada em nome de uma unidade, ou seja, um costume antigo é 

apropriado pelo discurso nacionalista em nome desta coesão nacional.  

É desta forma, por exemplo, que o choro é apropriado – no sentido de ser tomado –  

como representante de uma manifestação artística brasileira, um fato que por si só já deveria 

cativar um público, os que consideravam que estariam valorizando uma das tradições do país. 

A continuidade das tradições se vale, portanto, da relação estabelecida entre o indivíduo e 

uma representação do nacional.  

 Segundo Roesler (2008) as histórias de uma nação são manipuladas, reconstruídas e 

supervalorizadas de acordo com os interesses da ocasião, uma vez que os “manipuladores” se 

valem da ideia de que o sentimento nacional é capaz de se sobrepor às vontades e interesses 

individuais. É nesse contexto que projetos como o Cidade do Chorinho ou Cidade da Seresta 

costumam ser elaborados e lançados, como um apelo ao sentimento de identificação nacional 

e a uma memória. 

 Segundo a perspectiva de Maurice Halbwachs (2006) toda memória seleciona um 

passado. Deste modo, os fatos e concepções são assegurados como se aqueles que os afirmam 

estivessem presentes diante de seu acontecimento. A memória ajuda, portanto, na explicação 

ou justificativa de uma tradição, que nos parecerá natural. Esta reflexão nos ajuda a entender o 

motivo pelo qual os diretores do projeto e os veículos de divulgação justificam a escolha de 

Laranjeiras pelo fato de esta ser uma cidade antiga e o choro ser o símbolo da música popular 
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brasileira. Assim, o antigo (a cidade) e o nacional (a música) assumem o sinônimo de 

“tradicional”.  
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CAPÍTULO II: PRÁTICAS DE DIFERENÇA E IDENTIFICAÇÃO NO 
CIRCUITO DO CHORO DE ARACAJU 

 

 

 

 

O primeiro tópico deste capítulo se propõe a discutir a prática do choro – seja por tocá-

lo ou frequentar locais onde é possível ouvi-lo – enquanto mantenedora de um estilo de vida, 

uma categoria que nas Ciências Sociais tem sido usada em referência a maneiras de viver e 

agir, padrões de comportamento e de consumo, práticas cotidianas, processos de identificação 

e de pertencimento.  Em Aracaju, adotar o choro como um estilo de vida implica apresentar 

uma série de comportamentos e valores legítimos para este universo social, tais como 

comprometer-se na divulgação e sustentação do gênero no Estado e ter uma frequência nas 

rodas de choro existentes na cidade. O segundo tópico parte da ideia de que a opção por um 

dado estilo de vida classifica e estabelece fronteiras sociais entre os indivíduos e os grupos, o 

que pode ter como consequência a demarcação espacial das cidades, o que será chamado de 

circuitos. Dão sustento e visibilidade ao circuito do choro da cidade de Aracaju, um total de 

sete conjuntos, distribuídos em diferentes bairros da cidade: Grupo Renovação do Choro, 

Grupo Tabajara, Grupo Bondenós, Grupo Boêmios Nota 10, Recanto do Chorinho, Sarau da 

Família Argollo e Cantinho da Boemia. 

O terceiro tópico discute as relações sociais que são construídas no interior do circuito. 

A organização deste revela a existência de redes de solidariedade, uma vez que existe uma 

certa transitoriedade entre os grupos, que é possível através do pertencimento a uma destas 

redes. E também demonstra a presença de rivalidades, pois foi percebido que o fato de não 

mencionarem outros grupos não se deve ao não conhecimento dos mesmos, mas decorre da 

falta de afinidade, quer musical, quer afetiva, entre os chorões da cidade.  O último tópico 

confere especial atenção às bases das rivalidades, que estão relacionadas com disputas por 

posições de prestígio no referido circuito. Parece existir entre os grupos de choro da cidade 

um conflito não declarado entre os que são mais antigos e os que são mais novos no circuito 

sergipano de choro. 
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2.1 A prática do choro como estilo de vida 
 

Eu vejo o choro como uma certa predestinação. As pessoas que se envolvem com o 
choro assumem assim um papel fundamental em suas vidas, ele trabalha... Trabalha 
nele.  Ele representa assim... é como um filho que você tá ali cuidando. Eu vejo uma 
união com o choro que não vejo em outros gêneros musicais26.  
 
 
 

A epígrafe demonstrada acima foi retirada do comentário final de um músico. Suas 

palavras destacam o que seriam algumas das características fundamentais dos denominados 

como “predestinados” a se envolverem com esse tipo de música: o comprometimento, no 

sentido de se dedicarem ao estudo, trabalho e sustentação do gênero; e colocarem o choro 

como algo central em suas vidas. Ao eleger tais critérios, o músico, de maneira implícita, 

afirma que existirão padrões de comportamentos e consumo específicos, a serem cumpridos 

por aqueles que compõem esse universo social. A prática do choro em Aracaju tem se 

constituído, portanto, como um estilo de vida com características particulares.  

A categoria “estilos de vida” tem sido trabalhada a partir de diferentes 

posicionamentos teóricos. Alguns autores se tornaram referência obrigatória sobre o assunto, 

a começar com Georg Simmel (1903), apontado, inclusive, como o primeiro a apropriar-se do 

termo27, definindo-o como “um todo de uma comunidade que depende da relação entre a 

cultura tomada objetiva e a cultura dos sujeitos” (SIMMEL, 1903). Nesse autor a discussão a 

respeito dos estilos de vida aparece relacionada à questão do processo de individualização na 

sociedade.   

Simmel (1903) afirma que entre as modificações ocorridas devido à urbanização, a 

mudança de maior importância foi o processo de individualização. Ser indivíduo, para ele, 

significaria ter liberdade de ação e de escolhas; a essa liberdade o autor chama de consciência 

subjetiva. A modernidade estaria marcada pelo conflito entre consciência subjetiva e uma 

consciência objetiva, ou seja, entre o sentimental e o racional. A cultura objetiva passaria a ser 

usada para igualar os indivíduos através de sua imposição, enquanto a cultura subjetiva 

permitirá o aumento da diferenciação, pois a vida urbana abriria também possibilidades para 

que os sujeitos pudessem assumir diferentes papéis sociais, que trariam consigo diferentes 

padrões de comportamento, maneiras de agir e de perceber a sociedade (WAIZBORT, 2006).  

                                                 
26 Fala de Alvino Argollo em entrevista a rádio Aperipê em maio de 2010, na qual a pesquisadora esteve 

presente. 
27 Na obra intitulada Philosophie des Geldes, lançada em 1900. 
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As reflexões de Simmel a respeito dos estilos de vida estão, portanto, ligadas ao 

conceito de liberdade individual, metrópole e modernidade. As modificações ocorridas na 

estrutura econômica e social das cidades, em decorrência do advento do sistema capitalista, 

estariam refletidas nos indivíduos no conflito entre a objetividade e subjetividade, pois em 

uma sociedade urbana, segundo ele, tanto se poderia buscar a adequação social, como a 

rejeição. Essas possibilidades de escolhas habilitariam o indivíduo a adotar um estilo de vida.  

Em contrapartida, Bourdieu (1983) defende que o estilo de vida depende do acúmulo 

de capital cultural e social, ou seja, da origem social, grau de instrução, contexto social, 

trajetória familiar e pessoal do indivíduo. O gosto e as práticas culturais estariam diretamente 

relacionadas à camada social a qual pertence o indivíduo e também às suas trajetórias de vida. 

Os estilos de vida formariam um conjunto de preferências e práticas culturais específicas de 

um dado campo social. A diferença entre os gostos seriam decorrência das desigualdades 

sociais. Isto explicaria, por exemplo, o motivo pelo qual o apreço pela música erudita se 

concentraria nas camadas mais altas da sociedade, enquanto que o restante não chegaria nem 

mesmo a ter acesso a esta (BOURDIEU, 1983).  

Para Bourdieu (1983) as diferentes posições que o indivíduo ocupa no espaço social 

contribui para a formação ou adoção de diferentes estilos de vida. O habitus, ou seja, “os 

sistemas de disposições socialmente construídas” (BOURDIEU, 1983) determinam o gosto, 

este, por sua vez, estaria relacionado à distribuição das classes, o que significa dizer que o que 

é bom gosto para uns pode não receber a mesma classificação por parte de outros: 

A correspondência que pode ser observada entre o espaço das posições 
sociais e o espaço dos estilos de vida é resultado do fato de que condições 
semelhantes produzem habitus substituíveis que engendram, por sua vez, 
segundo sua lógica específica, práticas infinitamente diversas e imprevisíveis 
em seu detalhe singular, mas sempre encerradas nos limites inerentes às 
condições objetivas das quais elas são o produto e às quais elas estão 
objetivamente adaptadas (BOURDIEU, 1983, p. 83) 

 

O autor afirma que o habitus que estrutura os estilos de vida, e este último, por sua 

vez, expressa as lógicas e características específicas dos diferentes grupos sociais.  Desta 

forma, as preferências de consumo e estilo de vida, segundo Bourdieu (1983), estão 

relacionadas às classes sociais, o que tornaria possível classificar gosto e estilo de vida a partir 

da estrutura de classes.  
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Fazendo uma leitura da obra clássica de Bourdieu, intitulada A Distinção: crítica 

social do julgamento, Mike Featherstone (1995) propõe uma nova concepção de estilos de 

vida. Segundo o autor, na cultura de consumo contemporânea, os sujeitos em busca de sua 

individualidade adotam comportamentos, vestimentas, lazeres específicos nos quais se 

expressam suas identidades. 

Featherstone (1995), semelhante a Bourdieu, afirma que cada campo social terá valor e 

preferências distintas; tais características funcionam como marcadores que irão garantir os 

privilégios dos que se mostram diferentes. Contudo, a produção dos estilos de vida não se 

reduz à economia: 

A tentativa de mapear o gosto simplesmente em termos de renda deixa 
escapar os princípios duais em funcionamento, pois o capital cultural tem a 
sua própria estrutura de valor, que equivale a conversibilidade em poder 
social, independentemente da renda ou dinheiro (FEATHERSTONE, 1995, 
p. 126)   

 

Em uma cultura de consumo – termo que o autor usa em referência não apenas ao 

consumo material, mas também ao consumo de signos – há uma maior possibilidade de 

escolhas, de modo que vincular um dado estilo de vida a uma classe específica tem se tornado 

uma concepção ultrapassada. Na cultura de consumo os indivíduos se comunicam por meio 

daquilo que consomem, os estilos de vida seriam, portanto, “as expressões de uma 

consciência de si estilizada” (FEATHERSTONE, 1995, p. 119).  

A estetização da vida cotidiana está ligada à ideia de que as fronteiras entre a vida e a 

arte são transpostas, de modo a fazer uma fusão entre tais elementos. A vida, ou seja, o corpo, 

os sentimentos e comportamentos são tomados como verdadeiras obras de arte. Alguns 

grupos sociais se mostram mais ligados aos estilos de vida e dedicam-se à estetização da vida, 

a exemplo das subculturas artísticas (como a boemia). 

O processo de estetização do cotidiano configura padrões identitários a partir do 

consumo, seja este de bens materiais ou não.  Os estilos de vida são, deste modo, tematizados 

a partir de alguns demarcadores e entre estes encontramos as práticas relacionadas ao lazer e 

atividades culturais (FEATHERSTONE, 1995). É sob essa perspectiva que se desenvolve as 

análises do presente trabalho. Os estilos de vida foram entendidos como configuradores de 

práticas do cotidiano e/ou de formas de consumo, construídos a partir de escolhas particulares 

que podem gerar distintos sentimentos de identificação ou diferença. São escolhas ligadas, por 
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exemplo, ao que vestir, comer, o uso feito do espaço público, os tipos de lazer. São modos de 

expressar as identificações pessoais e coletivas.  

Em uma sociedade de consumo o gosto é uma expressão de nossa individualidade e, 

portanto, de diferença. Este reunirá características que venham a apresentar uma ideia coesa 

do que significa ser praticante de tal ou qual estilo de vida, pois são “constituídos por 

imagens, representações e signos disponíveis no ambiente midiático e, em seguida, 

amalgamados em performances associadas a grupos específicos” (FREIRE FILHO, 2003).  

Ser um praticante do choro implica apresentar uma série de comportamentos e valores 

legítimos para esse universo social.  Em Aracaju ser um músico de choro ou um frequentador 

assíduo dos locais onde é possível encontrá-lo assume uma conotação relacionada a um estilo 

de vida boêmio. Em Paris boêmia: cultura, política e os limites da vida burguesa 1830-1930, 

Seigel (1992) define boemia como um fenômeno social ligado a artistas que atribuíram à sua 

arte um valor fundamental em suas vidas, em contraposição a uma ordem vigente.  A boemia 

seria um dos resultados da era moderna, influenciada pelo crescimento das cidades e da 

industrialização.  

Ser boêmio significaria se reconhecer como tal, daí a necessidade de demonstrar 

alguns hábitos. Na Paris boemia no pós Revolução Francesa, seria, por exemplo, usar roupas 

consideradas excêntricas, ter um determinado corte de cabelo, não possuir residência fixa, 

usar drogas, ter hábitos noturnos, entre outros (SEIGEL, 1992).  Com o passar dos anos o 

termo boemia passou a ser usado como sinônimo de vida artística, não estando apenas 

vinculado a estilos de vida marginais.  

A ligação existente entre boemia e choro em Aracaju atualmente se deve muito mais 

às narrativas a respeito das histórias do gênero do que a práticas boêmias propriamente ditas. 

Segundo Diniz (2003) e Tinhorão (2005) os chorões eram conhecidos por passarem a 

madrugada tocando em diferentes saraus ou bailes. Nesses encontros a presença deles era 

recompensada com comida e bebida à vontade. Os primeiros nomes do choro logo foram 

chamados de boêmios, indivíduos dedicados à noite e aos vícios (álcool principalmente).  

De acordo informações de alguns entrevistados mais antigos, em Aracaju, no período 

dos regionais de rádio era comum que os músicos se encontrassem nas praças do centro da 

cidade, especialmente no Parque Teófilo Dantas28, com seus instrumentos para irem a bares 

                                                 
28 Local também conhecido como ponto de encontro entre os boêmios da cidade.  
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em que pudessem tocá-los29. Suas noites eram regadas a bebida e a música, o que 

caracterizaria um estilo de vida boêmio. Atualmente encontramos um cenário diferente, o que 

se deve a alguns fatores, tais como o falecimento de alguns chorões, envelhecimento destes e 

o fato de a maioria dos grupos atuantes na cidade possuírem locais e dias fixos de 

apresentação.  

Contudo, as expressões boêmio ou boemia ainda faz parte deste universo. Em um 

contexto local e nacional, é possível encontrar nomes dos grupos de choro que fazem 

referência a boemia, como também músicas30 que declaram a dedicação dos músicos a esta. 

Choro e boemia estão relacionados, portanto, em dois sentidos, primeiramente pela ideia que 

se construiu a respeito dos seus primeiros executantes que até os dias de hoje permeiam o 

imaginário sobre o gênero. Em segundo lugar, conservam o posicionamento de vivenciarem a 

música em suas práticas cotidianas, o que implica desenvolver o senso de obrigação de estar 

presente e frequentar espaços em que é possível encontrá-lo, seja como músico ou ouvinte; 

tomá-lo como parte de suas rotinas diárias, o que é feito por meio de ensaios, estudos sobre o 

gênero; e adotá-lo como principal prática de lazer.  

A respeito do último ponto, pode-se destacar o fato de rodas de choro serem formadas 

fora dos dias habituais. A presença dos chorões em tais eventos não possui um caráter 

obrigatório explícito, contudo, são oportunidades de demonstrarem o seu comprometimento 

com o choro, além disso, ser convidado a esse tipo de ocasião significa também ser visto 

como participante do cenário do choro de Aracaju. A participação nessas rodas itinerantes 

evidencia principalmente a inserção em uma rede de obrigações, apesar de não seguirem um 

caráter obrigatório. 

É comum organizarem essas rodas em comemoração a datas como Natal, ano novo e 

festas juninas. Segundo os músicos, comemoram esse dia com os amigos, em forma de choro, 

e também com a família. Nesses eventos costuma haver uma aglutinação dos grupos que 

possuem afinidades e também é comum a presença de chorões que não tem uma frequência a 

                                                 
29 Bar do Manon, Bar do Carlito, entre outros. 
30 “Boemia, aqui me tens de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que 
um dia eu deixei a chorar de alegria; me acompanha o meu violão. Boemia, sabendo que andei distante, Sei que 
essa gente falante vai agora ironizar: "Ele voltou! O boêmio voltou novamente. Partiu daqui tão contente. Por 
que razão quer voltar?" Acontece que a mulher que floriu meu caminho, de ternura, meiguice e carinho, sendo a 
vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: "Meu amor, você pode partir, não esqueça o 
seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes, cascatas. Vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos 
leais. Vá embora, pois me resta o consolo e alegria. De saber que depois da boemia é de mim que você gosta 
mais” (Música Cantada por Nelson Gonçalves, intitulada a Volta do Boêmio, comumente ouvida nas rodas de 
choro). 
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nenhum grupo, por questão de idade avançada ou alguma doença. As celebrações dos 

aniversários dos músicos ou de parentes próximos (filhos e esposa) também são realizadas 

seguindo a mesma lógica, ou seja, são convidados a participar aqueles com que mantém 

relações de afinidade, independente se pertencem ao mesmo grupo ou não.  

As rodas de choro não são formadas apenas nas ocasiões festivas. Os últimos dias do 

luthier Carvalhal ilustram a importância atribuída por esses músicos ao gênero que executam. 

Por se encontrar gravemente doente, não podendo sair de sua casa para participar de “rodas de 

choro” ou trabalhar ativamente em sua oficina de instrumentos, o luthier começou a receber 

em sua casa, ao menos uma vez por semana, a visita dos seus antigos companheiros de 

música. Não eram visitas convencionais. Nelas seus amigos reproduziam o ambiente de um 

sarau, tocando para ele as músicas de que mais gostava. Em seu velório estiveram presentes 

os companheiros de longa data, que chegaram com seus instrumentos, alguns feitos pelo 

próprio luthier, se posicionaram ao redor do caixão e tocaram uma seleção de músicas. Na 

semana seguinte ao velório, no sarau do Maestro Argollo, alguns faltosos foram questionados 

por não estarem presentes no enterro do companheiro de grupo e a sua participação no 

encontro foi restrita.  

Para ser considerado um praticante do choro em Aracaju é necessário, portanto, reunir 

características que estão além das questões técnicas de execução. É preciso demonstrar 

comprometimento na divulgação de seus grupos, ser frequente nos encontros, participar de 

uma rede de obrigações e inserir o choro em suas práticas cotidianas, o que tem sido feito 

principalmente por meio dos ensaios e formação das rodas em comemoração a uma data 

específica ou em homenagem a alguém. 

O envolvimento com o choro e com a suas peculiaridades demarca fronteiras sociais 

entre indivíduos e grupos. Tais fronteiras podem servir também de demarcadores espaciais 

nas cidades, o que nesse estudo foi chamado de circuito (MAGNANI, 1999).  

 

2.2 O circuito do choro em Aracaju  
 

  

Nesta dissertação, a categoria circuito é usada em dois sentidos. Refere-se a uma 

expressão comum ao universo do choro (em Aracaju), que é empregada, pelos músicos e 

público, para indicar os locais em que é possível encontrar esse tipo de música, ou seja, 
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denomina o itinerário deste gênero musical na cidade. Também é aplicada como uma 

categoria de análise que se refere ao exercício de práticas, que mantêm entre si uma relação de 

continuidade espacial, reconhecidas por seus usuários, que possibilitam a manutenção de 

redes de sociabilidade por meio dos encontros e de manejo de determinados códigos, 

compreensíveis aos envolvidos nele: 

Em princípio faz parte do circuito a totalidade de equipamentos que 
concorrem para a oferta de tal ou qual bem ou serviço, ou para o exercício de 
uma determinada prática, mas alguns deles acabam sendo reconhecidos 
como pontos de referência e de sustentação a atividade. Mais do que um 
conjunto fechado, o circuito pode ser considerado um princípio de 
classificação (MAGNANI, 2002) 

 

 Magnani designa circuito como um conjunto articulado, que sendo observável pode 

ser “levantado, descrito e localizado” (MAGNANI, 1999, p. 68). Contudo, apenas os 

estabelecimentos que são vistos como os mais significativos serão reconhecidos como parte 

deste, funcionando, desta forma, como pontos de referência de uma dada atividade. Serão 

estes espaços que darão sustento ao circuito.  

Um circuito possui, portanto, três características fundamentais: dá sustento a uma 

determinada prática, tem uma existência observável e possibilita a manutenção de redes de 

relações. Em Aracaju encontramos sete grupos que sustentam a prática do choro. Entre estes, 

seis estão ligados a um ponto de referência específico, tais como bares, residência e 

restaurantes, distribuídos em diferentes bairros da cidade, conforme demonstra o mapa 

(Figura 1) e a tabela abaixo (Tabela 1).  
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Figura 1: Mapa do circuito do choro de Aracaju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Composição do circuito 

PONTO BAIRRO NOME DO 
GRUPO 

DIA E LOCAL DE 
APRESENTAÇÃO 

Ponto A Atalaia Grupo 
Bondenós  

Restaurante Família 
Santana - Sábado 

Ponto B 
Centro 

Sarau do 
Maestro 
Argollo  

Residência do maestro 
Argollo- Domingo 

 
Ponto C 

América 
Renovação 
do choro 

 

Bar Chorinho do Inácio- 
Sábado e Domingo 

Ponto D 
Centro  Grupo 

Tabajara 
Restaurante Bom 
Tempero- Sábado  

 
Ponto E 
 

Santo  
Antonio  

 

Cantinho da 
Boemia  

Bar Cantinho da Boemia- 
Sexta  

Ponto F 
Industrial Recanto do 

Chorinho 

Restaurante Recanto do 
Chorinho- Sábado e 

Domingo 
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Os pontos B, D, E e F são relativamente próximos, ficam na região central da cidade. 

O ponto E está localizado no bairro Santo Antônio, que constitui, na verdade, um 

prolongamento do centro, que passou a atrair um número maior de moradores a partir da 

segunda metade do século XIX, quando Aracaju passou a ser capital do Estado de Sergipe. 

Segundo Campos (2003) o bairro Santo Antônio era no final do século XIX um arraial de 

pescadores, que com o processo de urbanização de Aracaju passou a ser habitado pela elite da 

nova capital da província, especialmente na parte mais alta do bairro. O autor menciona ainda 

o que o atual quadro do bairro teria como características gerais o aumento do setor de 

comércio, talvez em decorrência da proximidade com o centro comercial da cidade, também 

houve a diminuição nas atividades industriais, crescimento significativo de trabalhadores em 

atividades do setor informal e o envelhecimento da população que é formada, boa parte desta, por 

moradores antigos.   

O ponto F corresponde a um bairro muito próximo do Santo Antônio, o Bairro 

Industrial, caracterizado, como já sugere o seu nome, por ter sido o pólo industrial da cidade. 

Com a instalação da indústria têxtil na localidade, este passa a ser habitado por operários das 

fábricas31. Segundo Santos (s/d) este bairro foi dividido nesse período entre trabalhadores 

mais remunerados, que habitavam próximo às fábricas, e os menos remunerados, que ficavam 

nas regiões periféricas do bairro. É considerado um bairro popular, que reúne alguns dos 

pontos turísticos de Aracaju, o Parque da Cidade e a Orlinha do Bairro Industrial. Em termos 

de atividades culturais o bairro concentra algumas das casas de serestas da cidade e sediou 

escolas de samba de carnaval. 

Os pontos B e D estão localizados no centro da cidade. O B em uma área residencial 

antiga e o D no Mercado Municipal Antônio Franco, localizado onde antes era o porto de 

Aracaju e atualmente outro ponto turístico da cidade, por reunir várias lojas de artesanato. 

Esse local teve como característica o fato de ser ponto de encontro da chamada boemia 

aracajuana, inclusive de músicos32. Ainda hoje é possível perceber a presença de músicos 

nesse espaço, que costumam se encontrar em alguns dos restaurantes e bares encontrados ali.  

O ponto A situa-se no Bairro Atalaia, também em um ponto turístico da cidade, a orla 

de Atalaia. Esse espaço reúne quadras de esportes, pista de skate, ciclovias, parques infantis, 

praça de eventos, bares e restaurantes. O bairro possui uma certa heterogeneidade em relação 

a sua estrutura, sendo composto por residências, hotéis e estabelecimentos comerciais.  
                                                 
31 Fábrica Sergipe Industrial e Fábrica Confiança. 
32 Informação obtida no site da prefeitura de Aracaju. 
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O ponto C fica no Bairro América, zona periférica da capital de Sergipe. Segundo 

Oliveira (2005) este bairro foi estigmatizado como violento por abrigar desde 1926 a Casa de 

Detenção de Aracaju. Segundo ela os familiares dos presos se mudaram para proximidades da 

penitenciária, o que contribuiu para o processo de rotulação do bairro como perigoso. Ao final 

da década de 1960, nas proximidades desse local, foi construída a fábrica de cimento 

Portland, que serviu por alguns anos como principal contratante de mão de obra daquele 

bairro (OLIVEIRA, 2005).  

De acordo com o que foi exposto no mapa, pode-se afirmar que o circuito do choro de 

Aracaju se concentra principalmente nas áreas centrais da cidade (B, D, E e F) e a maioria dos 

pontos está situada em bairros antigos da capital. Atualmente dão sustento a esse circuito três 

restaurantes (Família Santana, Bom Tempero e Recanto do Chorinho), uma residência (casa 

do Maestro Argollo) e dois bares (Cantinho da Boemia e Chorinho do Inácio). 

Os diferentes locais e grupos que dão sustento e visibilidade para a prática do choro 

em Aracaju, apesar de estarem situados em ambientes e bairros distintos, possuem algumas 

semelhanças, a começar com o tipo de público que reúnem. De um modo geral, o público 

encontrado nesses locais é predominantemente formado por homens – as mulheres que 

aparecem em geral estão acompanhando os seus maridos – com faixa etária variada (17 aos 80 

anos), pois divide o circuito um público novo, composto pelos filhos de alguns dos chorões, 

universitários e músicos de outros gêneros musicais e aqueles que frequentam o circuito desde 

o período dos regionais de rádio. Predomina, contudo, os indivíduos de idade mais avançada. 

No que diz respeito às profissões dos participantes do circuito há um número considerável de 

professores, funcionários do serviço público (a maioria aposentados) e comerciantes33.  

Outra similaridade é em relação às dinâmicas de organização interna. É característico 

desses ambientes – inclusive os que são estabelecimentos comerciais – a reprodução da ideia 

de um sarau, que seria a de uma reunião em que os convidados possuem a liberdade de se 

expressar artisticamente34. Deste modo, os músicos tocam enquanto o público participa ao 

pedir ou cantar alguma música, o que resulta a inserção de outros estilos musicais35 nas rodas 

de choro da cidade.  

                                                 
33 Informações obtidas a partir da aplicação de questionários direcionados ao público. 
34 Dicionário Aurélio de Língua Brasileira. 
35 Como por exemplo: serestas, tangos, sambas ou MPB.  
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Nesses locais os músicos se distribuem em um semicírculo, tendo uma mesa de apoio 

para depositarem suas bebidas e, em alguns casos, partituras. Nesse espaço (a área do 

semicírculo), só são bem vindos os que são reconhecidos pelos chorões como tal, um 

reconhecimento que se dá por diferentes critérios: ou já tocaram juntos anteriormente, ou 

frequentaram o mesmo local de choro, ou tocam o mesmo instrumento, ou aprenderam a tocar 

com alguém daquela roda, ou ainda, possuem uma capacidade de interpretação musical 

considerada excepcional, de modo que a presença deste indivíduo naquela roda poderia 

conferir prestígio à mesma.  

Entre os grupos existentes em Aracaju, o Sarau do maestro Argollo (Fotografia 1) é o 

mais antigo ainda atuando e é o que mais se aproxima da descrição de rodas de choro feita 

por Cazes (2005), Diniz (2003), entre outros pesquisadores do gênero: um encontro doméstico 

de amigos, que se reúnem com o intuito de tocar. Por se tratar de uma reunião de amigos, não 

é aberto ao público. Os que ocupam a sala da família de Argollo ou são músicos, ou são as 

suas esposas. Essa reunião de chorões acontece nas manhãs de domingo há mais de 50 anos e 

é frequentado predominantemente por homens com faixa etária acima dos 60 anos de idade. 

Os chorões que participam desses eventos são funcionários do serviço público (técnicos em 

telecomunicações e rádio telegrafista da Petrobras e professores), militares e professores de 

música.  

Este grupo reúne em sua formação uma quantidade significativa de músicos 

profissionais e de pessoas que em algum momento das vidas estudaram em escolas de música. 

Participavam do sarau alguns nomes considerados importantes na história do choro do Estado, 

a exemplo de integrantes de regionais de rádio, como Miguel Alves e Carvalhal, e músicos 

vistos como virtuosos, como o próprio maestro, João Rodrigues e Zé Vieira. É atualmente 

frequentado por jornalistas, médicos e funcionários do serviço público, com idades 

compreendidas dos 50 aos 80 anos, encontrando-se, boa parte destes, aposentados, o que 

possibilita uma maior dedicação destes ao estudo da música. Os chorões são todos homens. 

As mulheres presentes nestes encontros são, em geral, as esposas destes. Nos encontros da 

casa do maestro são tocados outros tipos de música além do choro, como a seresta, o que 

possibilita que todos venham a participar do sarau. 
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Fotografia 1: Sarau do Maestro Argollo 

 
FONTE: Acervo da autora, 2007. 

 

Um dos frequentadores do Sarau do Maestro Argollo, o chorão Zé Vieira, é o dono do 

Bar Cantinho da Boemia (Fotografia 2). Segundo narra o seu proprietário, a casa onde 

funciona o estabelecimento era a sua residência, que foi transformada em bar para os 

apreciadores do choro. Os que tocam neste local são alguns dos integrantes do Sarau de 

Argollo. Compõe o grupo dois funcionários da empresa Petrobras e um militar, todos 

aposentados, com idades entre os 55 e 70 anos.  

Este local costuma ser frequentado por cantores e cantoras de música popular 

conhecidos no circuito do choro e da seresta, por moradores do bairro e por músicos de outros 

estilos, como a música clássica, atraídos, segundo relato de alguns, pela possibilidade de tocar 

com alguém considerado importante no cenário da música de Sergipe36. Semelhante ao sarau 

do maestro Argollo divide o repertório entre choro e músicas de seresta, pois isso possibilita 

uma maior interação com o público, que pode participar tocando ou cantando. É importante 

mencionar que o fato de tocar não confere legitimidade para se achegarem à mesa destinada 

aos músicos.  

O líder deste grupo, por ser considerado nesse circuito um músico com capacidade 

excepcional de execução, um virtuosi, costuma ser convidado para tocar em eventos maiores 

                                                 
36 Informações retiradas das entrevistas feita com o público.  
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dedicados ao choro, o que porventura o leva a tocar com outros conjuntos de choro existentes 

na cidade.  

 

Fotografia 2: Grupo Cantinho da Boemia 

 
FONTE: Acervo da autora, 2009. 

 

 Semelhante ao Cantinho da Boemia, o Chorinho do Inácio com o Grupo Renovação do 

Choro (Fotografia 3), é uma casa que foi transformada em bar, cujos encontros acontecem há 

16 anos. Diferente dos outros grupos mencionados até então, os músicos do Grupo Renovação 

vivem da sua música e, deste modo, costumam se apresentar em diferentes ambientes. O 

conjunto é relativamente novo no circuito, tanto em termos de tempo de formação quanto de 

idade de seus participantes, que varia dos 40 aos 60 anos. Também é composto 

majoritariamente por homens. 

Este grupo é conhecido como o grupo mais atuante na cidade, o que pode ocorrer 

devido ao fato de se apresentar em vários locais. Além disso, esse grupo investe na sua 

divulgação, é o único, por exemplo, que elaborou folders de divulgação37 e é o que mais tem 

lançado CDs. Atualmente o grupo criou um blog para a divulgação de suas atividades e tem 

                                                 
37 Ver anexo 1. 
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postado vídeos no site youtube38. Assim, quando se fala de atividades referentes a divulgação 

do estilo musical no Estado, este grupo é o que costuma aparecer mais na mídia.   

 

Fotografia 3: Grupo Renovação do Choro 

 
FONTE: Acervo da autora, 2009. 

 

 

O Recanto do Chorinho (Fotografia 4) é o segundo grupo mais divulgado em Sergipe 

e o único que aparece em almanaques de música brasileira e em lista de locais de choro no 

Brasil. Além disso, possui uma página de internet, na qual expõe as atividades do restaurante, 

os músicos e até mesmo disponibiliza alguns choros para download.  

O fato de ser o local mais divulgado fora do Estado pode ocorrer por três motivos.  O 

primeiro seria o seu tempo de existência, já que representa em termos de estabelecimento 

comercial, o conjunto mais antigo, completando 23 anos. O segundo motivo decorre de sua 

localização, uma vez que está situado no Parque da Cidade, um dos pontos turísticos de 

Aracaju, que apresenta uma grande quantidade de equipamentos de lazer, tais como 

zoológico, teleféricos e parques, sendo um restaurante com música ao vivo mais um dos 

atrativos. A terceira e última razão seria o espaço físico, pois por possuir um ambiente amplo 

                                                 
38 Refere-se a http://www.youtube.com., pertencente à Google®. 



60 
 

costuma sediar os eventos relacionados o choro, como Cartola Day39, Feijoada do Chorinho40, 

Aniversário do programa de rádio Domingo no Clube, entre outros.  

 

Fotografia 4: Grupo do Recanto do Chorinho 

 
FONTE: Acervo da autora, 2009. 

 

 

O Grupo Boêmios Nota 1041 não possui um local ou dia fixo de apresentações. Este 

conjunto é o único que possui uma mulher em sua formação – e liderança –, contudo, a sua 

participação se dá como cantora, assim como acontece nos demais encontros dos grupos de 

choro, em que as mulheres participam apenas por cantar.  O repertório deste grupo está muito 

mais voltado, portanto, a choros cantados e serestas. A líder do grupo é nutricionista e os 

demais participantes atuam profissionalmente como músicos; suas idades variam dos 35 aos 

60 anos. 

A formação deste grupo é recente, constitui uma segunda feita pela líder de formar um 

grupo de choro. A primeira se deu no ano de 2008 no IAL, Instituto de Assistência a 

                                                 
39 Evento em comemoração ao aniversário de Cartola, violonista, cantor e compositor brasileiro que se destacou 
no cenário do samba carioca.  
40 Evento organizado pelo programa de rádio Domingo no Clube, que segundo o seu organizador tem o intuito de 
reunir vários chorões em uma grande roda de choro.  
41 Por ser um grupo que não possui dias e locais fixos de apresentação, não foi possível fazer um registro destes 
em atuação nas rodas de choro. 
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Longevidade, localizado no Bairro São José. As reuniões neste local começaram a acontecer 

aos sábados à tarde, de modo que o ambiente foi escolhido porque além de ser o local de 

trabalho dela, atendia a um grupo etário de idade mais avançada. Assim, a intenção era 

justamente que o público atendido no IAL fosse o mesmo que frequentasse as rodas de 

sábado, uma iniciativa que não durou muito tempo.  

A atual formação conta com novos membros, composto por indivíduos que participam 

há alguns anos do circuito, enquanto membros de outros conjuntos. É formado literalmente 

por um membro de cada um dos grupos anteriormente mencionados. Os componentes deste 

grupo frequentam o seu grupo de “origem” e se apresentam profissionalmente no Grupo 

Boêmios Nota10.  

  O Grupo Tabajara (Fotografia 5) é o grupo profissional mais antigo. Atuou como 

regional de rádio por 16 anos na rádio Regional do Comércio de Recife. Atualmente o grupo 

possui um único membro da formação original. Costumam se encontrar aos sábados, no 

restaurante Bom Tempero, localizado no Box 102 do mercado central de Artesanato Antônio 

Franco. Os seus componentes encontram-se na faixa etária entre 60 e 80 anos de idade, que 

possuem diferentes profissões: militar, pedreiro, pintor e músico. A maior parte encontra-se 

aposentada.   

 Este grupo já gravou alguns CDs, mas não faz isso com regularidade. Seu repertório 

varia entre choros, sambas e serestas e priorizam as músicas mais animadas, que possam 

chamar a atenção dos transeuntes. Apesar de tocarem em um espaço de passagem, é possível 

perceber que o grupo possui um público cativo. Segundo o líder do conjunto como 

costumavam frequentar o mesmo restaurante no mercado e sempre estavam acompanhados de 

seus instrumentos, resolveram tocar juntos. Optaram por usar o nome Tabajara devido ao fato 

de seu líder ter feito parte de um grupo de regional de rádio de mesma denominação, o que 

sugere uma estratégia de legitimação, uma vez que ter sido um regional de rádio denota 

prestígio nesse universo social.  

Este grupo parece isolado no circuito, ou seja, não costuma receber a visita de outros 

grupos e também afirmam não conhecer outros músicos de choro na cidade. Assim como não 

recebem visitas também não participam de outros grupos ou de eventos maiores relacionados 

ao gênero musical em questão, de modo que sua visibilidade parece se restringir ao mercado. 
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Fotografia 5: Grupo Tabajara 

 
FONTE: Acervo da autora, 2009. 

 

 

 Por último o Grupo Bondenós (Fotografia 6). Este conjunto se apresenta no 

Restaurante Família Santana na Orla de Atalaia e é liderado por um médico. Os componentes 

do grupo tocam como hobby, não possuindo uma regularidade nos seus encontros. Alguns 

componentes deste grupo participaram e participam eventualmente das outras rodas de choro 

existentes na cidade, mas essa formação específica é recente. Contudo é este grupo que tem 

aparecido nos catálogos de divulgação das atividades culturais do Estado. 

 Os componentes do grupo possuem idades compreendidas entre os 35 e 56 anos. Dois 

membros são médicos, um é músico e outro engenheiro. Conheceram-se há pouco mais de 10 

anos, durante as aulas de música que tiveram na SOFISE. Nesse período a líder do grupo 

costumava aparecer nos encontros do Sarau do Maestro Argollo e no Recanto do Chorinho. A 

ideia em procurar um outro local para tocar, além de alguns outros motivos que serão 

debatidos no tópico seguinte, se deu também pelo desejo de trazer o chorinho para a zona sul 

da cidade, o local de residência deles. Atualmente tocam nas terças à noite, no Bar Villa 

Botequim, também na zona sul. 
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Fotografia 6: Grupo Bondenós 

 
FONTE: Acervo da autora, 2011. 

 

O que foi denominado de circuito do choro de Aracaju é composto atualmente por uma 

residência, três restaurantes, dois bares e um grupo independente (no sentido de que não está 

vinculado a um local específico), frequentados predominantemente por homens, de diferentes 

estratos sociais, profissões e faixa etária (com maior concentração de idosos), que participam 

do circuito por tocar (os músicos) ou por ouvir (o público) choro. Este circuito é o resultado 

dos encontros e trocas propiciados pelo consumo do gênero musical em questão, sustentado 

por um conjunto de comportamentos que se estabelecem em praticar o choro e pelo gosto em 

tocar e ouvir tocar.  

 

 

2.3 Rivalidades e práticas de solidariedade no circuito   

 

O processo de mapeamento ou reconhecimento do circuito do choro de Aracaju foi 

construído a partir das indicações de seus usuários. O ponto de partida se deu no Sarau do 

Maestro Argollo, por já ter conhecimento de sua existência. Em um dos encontros na casa do 

maestro foi divulgada a inauguração do Bar Cantinho da Boemia. O Grupo Renovação do 
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Choro apareceu em um noticiário na divulgação da comemoração do dia do choro, que 

aconteceria na Livraria Poyesis. Em entrevista ao líder do grupo, este declarou que o conjunto 

se apresentava todos os sábados e domingos no Bar Chorinho do Inácio e que existiam outros 

locais de choro na cidade, os Restaurantes Família Santana e Recanto do Chorinho. Em visita 

a este último presenciamos a apresentação do Grupo Boêmios Nota 10. O Grupo Tabajara foi 

visto no Mercado central, quase que ao acaso, não havendo indicação específica de alguém. 

Assim, a organização do circuito pode ser ilustrada segundo o seguinte esquema analítico: 

 

FIGURA 2: Circuito do choro em Aracaju/SE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

O quadrado maior em vermelho representa o circuito do choro de Aracaju, enquanto 

que as setas indicam a transitoriedade dos chorões entre os grupos que participam deste. As 

setas em preto referem-se aos que interagem com frequência e as em vermelho os que o fazem 

esporadicamente. Observar que entre os grupos Cantinho da Boemia e Sarau do Argollo os 

músicos transitam livremente e com maior assiduidade e o mesmo ocorre em relação ao 

Recanto do Chorinho e Chorinho do Inácio, de modo que para fins de análise esses quatro 

conjuntos podem ser reduzidos a dois grandes grupos de choro que se encontram em oposição 

(conforme demonstra o X). Os grupos Boêmios Nota 10 e Regional dos Médicos possuem 

livre acesso aos quatro conjuntos já mencionados, enquanto que o Grupo Tabajara não 
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frequenta ou recebe membros de qualquer um desses regionais, encontrando-se deste modo, 

isolado do circuito. 

  A caracterização destas relações nos revela duas informações importantes. A primeira 

é referente às redes de solidariedade existentes nestes, uma vez que existe uma transitoriedade 

entre os grupos, o que só se torna possível através do pertencimento a uma destas redes. A 

segunda tem a ver com a presença de rivalidade, pois foi percebido que o fato de não 

mencionarem outros grupos não se deve ao não conhecimento dos mesmos, mas decorre da 

falta de afinidade, quer musical, quer afetiva, entre os chorões da cidade.   

A teoria de Simmel (2006) a respeito da sociação torna-se fundamental para esta 

discussão. Segundo o autor a sociedade estaria organizada em uma rede de interações 

conscientes, mantidas por indivíduos socializados. Tais indivíduos interagem a partir dos 

conteúdos da vida social, que seriam os seus interesses, impulsos e desejos, transformando-os 

em uma unidade, assumindo, desta maneira, uma forma (SIMMEL, 2006). 

Quando a sociação assume uma forma, ou seja, passa a ser independente de seu 

conteúdo, é formada a sociabilidade. Esta representaria o “tipo puro” de sociação e teria como 

característica a eliminação de qualidades individuais e seria, portanto, uma relação entre 

“iguais”, ou seja, entre os que partilham de uma mesma “condição social, valores e sentidos” 

(FRÚGOLI JR., 2007). 

Perspectivas mais recentes da Sociologia, apoiando-se na teoria de Simmel, têm 

estudado as interações e sociabilidades a partir das práticas de consumo.  Nesse contexto, 

conforme afirma Frúgoli Jr. (2007), as sociabilidades seriam os espaços de interação onde os 

indivíduos poderiam redefinir as diferenças sociais e culturais. Deste modo, as discussões a 

respeito de gênero, estilos de vida, classe, ou seja, os processos de diferenciação dão suporte a 

tal abordagem. 

 Segundo Frúgoli Jr. (2007) as interações propiciadas pelo consumo de um 

determinado bem cultural podem gerar sentimentos de identificação, que permitem o 

estabelecimento de redes de solidariedade, motivadas pela criação de laços de amizade ou 

podem resultar conflito, rivalidades. 

Por se encontrarem regularmente para tocar, os chorões acabaram criando vínculos 

afetivos, o que tem servido de base para as práticas de solidariedade percebidas no circuito do 

choro, identificadas principalmente no interior do que foi chamado de dois grandes grupos de 
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choro – Sarau do maestro Argollo e Cantinho da Boemia; Recanto do Chorinho e Chorinho 

do Inácio.  

A própria organização do Sarau do maestro Argollo é uma prática de solidariedade. 

Como o senhor dono da casa, o maestro, não tocava mais e encontrava-se senil, os encontros 

que aconteciam neste ambiente pareciam destinados especialmente para homenageá-lo. Os 

músicos participantes deste grupo tinham o cuidado de não faltar aos encontros. Mesmo após 

o falecimento dos donos da casa – o maestro e sua esposa – os encontros continuam a 

acontecer, pois para alguns dos participantes aquele é o único local que frequentam para ouvir 

tal estilo musical. São também as relações construídas nesses encontros que motivam alguns 

chorões a saírem de suas casas, às sextas, à noite, para tocar no bar de um amigo (Cantinho da 

Boemia) sem que haja qualquer retorno financeiro.  

Desde o início desta pesquisa ocorreram três sepultamentos, o do maestro Argollo, 

João Rodrigues e Carvalhal, todos pertencentes ao mesmo grupo. No velório do maestro 

Argollo e Carvalhal os amigos de roda reproduziram o sarau e foram executadas as músicas 

de predileção dos senhores falecidos e coincidentemente ambos foram enterrados em um 

domingo pela manhã, de modo que o sarau foi reportado aos locais onde estavam sendo 

velados. O mesmo não ocorreu com João Rodrigues, pois os amigos de grupo só foram 

informados de seu falecimento na semana seguinte, assim, não puderam prestar-lhe a última 

homenagem, enterrando-o, conforme disse um dos chorões, “do jeito que um chorão tem de 

ser enterrado”, o que provocou indignação por parte de alguns, o que pode ser percebido na 

nota divulgada abaixo:  

Amigos, peço que leiam. Esta quarta passada, quando voltava para casa +/- à 
19 Hs., fui informado por Givaldo, da morte do meu amigo João Rodrigues. 
Havia falecido na semana anterior e nenhum de nós soube. Há tempos atrás, 
como os últimos parentes tinham paradeiro incerto e não conhecido e 
preocupado, pois morava só em um pequeno quarto de vila, ao fazer um 
plano funerário para mim e minha família, o incluí como parente, para lhe 
assegurar pelo menos um enterro igual ao que eu vou ter um dia. 
Preocupava-me também o destino das partituras dos seus belíssimos chôros, 
livros sobre música e seus discos. Perguntei várias vezes o que ia fazer a 
respeito. Nunca me respondeu. Perguntei-lhe o que fazer com dois dos seus 
bandolins, que havia pedido para guardar em minha casa. Respondeu-me que 
o que estava todo descolado era meu. Sobre o outro nada, respondeu. Ambos 
foram fabricados pela Bandolim de Ouro. Levei os dois a Elifas Santana e 
mandei restaurar. Comprei tarrachas Schaller (alemãs), e cordais portugueses 
dourados e montamos os dois bandolins. Um dia na casa de Prof.Argolo, 
levei os dois bandolins e lhe entreguei. Ficou muito emocionado, com uma 
tremedeira que quase não conseguia tocar. Ao ser indagado se vendia os 
bandolins, respondeu que um já havia me dado e o outro eu ia herdar. 
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Recebo com muito orgulho esta herança, mas preferia não herdar. Da forma 
como me preocupava apareceram, segundo fui informado, duas parentes que 
jogaram no lixo suas partituras, e livros e levaram o que julgavam de valor. 
 Não sei nem se teve um enterro decente42. 

 

O desabafo do amigo do chorão João Rodrigues, por não ter tomado conhecimento de 

seu falecimento, deixa transparecer outra prática de solidariedade. O autor da nota demonstra 

preocupação de como seria organizado o enterro do amigo, já que este não tinha família 

conhecida. Por este motivo o insere como parente em um plano funerário, de modo a “garantir 

um enterro digno”. Suas palavras revelam também que por possuir uma melhor condição 

econômica do que a de seu companheiro de música, este arruma dois instrumentos de João 

Rodrigues, que o retribui por dar um dos bandolins para ele de imediato e o segundo como 

herança. E como última homenagem, juntamente com essa nota é divulgada a biografia do 

músico falecido.  

As práticas de solidariedade se estendem a diferentes donos de estabelecimentos 

comerciais. É o que acontece entre o Chorinho do Inácio e o Recanto do Chorinho. Um grupo 

costuma fazer propaganda do outro, apesar de se apresentarem nos mesmos dias e horários. 

Além disso, em eventos que fogem dos dias habituais, como aniversário de algum chorão ou 

alguma outra data comemorativa, ocorridos no Recanto do Chorinho, o grupo Renovação do 

Choro costuma estar presente, mesmo que signifique que não haverá o funcionamento em seu 

estabelecimento. As relações de amizade aqui parecem ultrapassar valores econômicos. 

Assim como existem solidariedades no circuito, existirão também rivalidades, 

conforme foi mencionando em momento anterior. O conflito não ocorre de maneira declarada, 

mas é demonstrado  através do não reconhecimento de grupos como conjuntos de choro. A 

negação ocorre principalmente entre os dois grandes grupos, um em oposição ao outro e entre 

o Grupo Tabajara que não reconhece ou é reconhecido por qualquer um dos outros grupos 

atuantes em Aracaju.  

Durante a realização da pesquisa de campo foi percebido que os membros que estavam 

vinculados a um dos grandes grupos não seriam bem-vindos no outro grande grupo. Para 

ilustrar, em 15 de maio de 2010 foi realizada a feijoada do chorinho no Restaurante Recanto 

do Chorinho. Este evento contou, além do regional do estabelecimento, com a participação 

dos Grupos Boêmios Nota 10 e Renovação do Choro. No meio da tarde chegou ao local um 

                                                 
42 Nota divulgada via e-mail pelo médico e músico amador Guerra, em 20/06/2010. 
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senhor que costuma tocar flauta no Sarau do maestro Argollo e ele trazia o seu instrumento, 

mas o deixou guardado. Quando indagado por um outro flautista, membro da SECBANDA43, 

que estava pela primeira vez em uma roda de choro, o motivo de não se apresentar para tocar 

o senhor revelou que “o grupo é muito fechado, não vão me deixar tocar”. Por ter se 

identificado como músico da SECBANDA, o flautista foi convidado ao palco e este recusou a 

oferta por não estar com o seu instrumento e indicou o senhor ao seu lado, que só então foi 

aceito na roda. 

Uma outra situação que ilustra as rivalidades ocorreu em uma das reuniões realizadas 

na casa do maestro Argollo. Naquele dia um dos participantes do sarau, que não é músico, 

apenas canta, foi ao encontro vestindo uma camisa que fazia propaganda do Grupo 

Renovação do Choro. A primeira coisa que foi dita quando este entrou na sala foi: “e você 

agora é Renovação?44”. A esta pergunta não respondeu. Passados alguns minutos, ele pediu 

para os companheiros tocarem uma música que ele pudesse cantar. O seu pedido demorou a 

ser aceito, e quando foi, fizeram uma espécie de “pegadinha”, tocando uma música difícil de 

ser cantada. Como o cantor não conseguiu acompanhar, virou alvo de piadas naquele dia. 

Segundo um dos componentes do grupo Bondenós foi essa rivalidade que o motivou a 

organizar um grupo próprio e a procurar um local em que pudessem tocar. “Os grupo de 

Aracaju se mostram muito fechados ao que são, digamos assim, estranhos. Sempre se tem um 

receio. E eu não queria ter destaque na casa do outro, apenas tocar sem que ficasse uma 

sensação de mal estar, de invasão” 45. 

O Grupo Tabajara não participa e nem recebe nenhum outro grupo em sua formação. 

E apesar de seu líder participar (desde a década de 1950) e atuar como músico de choro, este 

não construiu relações com os outros grupos existentes atualmente e nem com outros grupos 

conhecidos pela pesquisa. Atualmente o Grupo Renovação do Choro ou Boêmios Nota 10 tem 

se apresentado no mercado, próximo ao Box em que o Tabajara se reúne. Ainda assim o 

grupo nega a existência de regionais de choro além do seu. O fato pode acontecer por duas 

razões: este grupo ter atuado por um período de 16 anos fora do Estado, o que pode ter 

dificultado a sua inserção em alguma das redes de relações existentes, ou ainda, por ter sido 

um regional de rádio, no período em que ser um regional representaria um critério de 

legitimação de ser chorão. 

                                                 
43 Banda Interescolar da Secretaria da Educação do Estado de Sergipe. 
44 Anotoção do caderno de campo. 
45 Entrevista ao cavaquinista do Grupo Bondenós. 
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A respeito do significado de “ser um regional de choro”, esta terminologia parece ter 

uma conotação diferenciada. O termo regional é geralmente usado como sinônimo de grupo 

ou conjunto de choro. Conforme apresentado no segundo capítulo o formato que esses 

conjuntos assumem decorre da necessidade de manter músicos fixos nas rádios. Ser um 

regional em Aracaju significa mais do que ser um grupo de choro, está relacionado à ideia de 

ser um grupo de músicos com qualidades excepcionais, capazes de fazer improvisações e que 

dominem todas as instâncias do fazer musical – de ler a compor partituras. O peso da palavra 

é tamanho no circuito que as propagandas dos grupos os apresentam como regionais, mesmo 

que em algum momento façam referência de si enquanto grupos. O uso (considerado) 

indevido desta denominação tem se constituído em outro motivo de conflito entre os grupos: 

Meu pai chegou aqui no final 30 início de 40 e já encontrou o movimento 
formado.  Já tinha o movimento muito bom, na época não era ainda o 
chorinho, era o regional, o regional naquela época era tudo, tocava tudo. Aí 
as pessoas estudavam músicas bem difíceis para desafiar os acompanhadores 
da época, eu mesmo estudei muitas ... aí o pessoal ficava assim... Depois a 
coisa foi se estendendo na cidade, o choro era na periferia. Em Sergipe o 
choro teve altos e baixos, mas sempre esteve presente, porque faz parte da 
natureza do nordestino, do brasileiro. Se fosse dizer que existe música 
clássica no Brasil seria o choro, pela dificuldade harmônica. O pandeiro 
mesmo é de uma dificuldade imensa de se tocar ... bater (ênfase) o pandeiro 
é uma coisa, agora se tocar... Você sentir o claro e o escuro, o suave o forte. 
Aqui nós temos um (pausa) um grande pandeirista que vai dá um show daqui 
a pouco. Não vá me deixar mentir (risos).   

 

A transcrição acima foi retirada de uma entrevista concedida pelo filho do maestro 

Argollo ao programa Choros e Canções da Rádio Aperipê FM em virtude do Projeto 

Sergipanidades. A rodada de entrevistas reuniu um representante do Sarau, o grupo 

Renovação do Choro, o locutor do programa de rádio Domingo no Clube e a pesquisadora. 

Logo após o locutor do programa ter apresentado o último participante do debate, o “Regional 

Renovação do Choro” 46, iniciou-se a rodada de perguntas. Este músico foi o primeiro a falar, 

questionado a respeito do histórico de surgimento dos Saraus de seu pai. No início de sua 

apresentação, o filho do maestro, que também é violonista, expõe que antes de ser choro, ou 

seja, antes de os grupos se apresentarem como conjuntos de choro havia os regionais que 

eram conhecidos pela capacidade de “tocar de tudo”. Como músico formado, fez questão de 

mencionar que o choro é difícil de ser executado, o pandeiro, seria inclusive um dos 

instrumentos mais difíceis. Nesse momento ouviu-se um toque suave no pandeiro, que 

interrompe a fala do filho do maestro. Na continuidade este afirma que “bater é uma coisa, 
                                                 
46 Descrição apresentada pelo locutor. 
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agora tocar”. O interessante é que o instrumento que escolhe para demonstrar a dificuldade de 

tocar o choro foi o pandeiro, o mesmo instrumento executado pelo líder do Renovação do 

Choro. 

Ao final do programa, nos bastidores, é retomada a discussão sobre ser um regional. 

Foram feitas exposições sobre como “hoje em dia qualquer um quer dizer que é regional, um 

regional é um regional”47 e “quando fala de chorinho em Aracaju o nome é Renovação”48. O 

filho do maestro deixa clara a sua insatisfação por esse conjunto ter se apresentado como 

regional, enquanto que o grupo se defende por afirmar que são eles que representam o grupo 

de choro mais conhecido na cidade.  

 A prática do choro, em Aracaju, tem contribuído para o surgimento de redes de 

solidariedade e de rivalidades, justificadas pelos chorões por critérios de ordem técnicas, tais 

como a escolha do repertório, a composição dos instrumentos que formam o grupo e a 

frequencia às rodas de choro. Ou seja, o que (repertório), como (capacidade de execução), e, 

principalmente, quem toca. Conforme demonstrado, o circuito do choro da cidade se encontra 

fragmentado e é disputado pelos grupos que o compõem na busca por legitimidade e posições 

de prestígio no mesmo.  

 

2.4 Em que se baseiam as rivalidades?  

 

Conforme demonstrado no tópico que apresenta os grupos que compõem o circuito, os 

conjuntos que participam deste possuem várias semelhanças, ou seja, se distribuem 

espacialmente seguindo uma mesma lógica, possuem os mesmos repertórios, possuem uma 

frequencia em seus encontros e até mesmo executam os mesmos instrumentos, considerados a 

formação básica do choro, o cavaquinho, os violões 6 e 7 cordas, o bandolim e o pandeiro. 

Mesmo existindo similaridades entre os conjuntos, é possível observamos “rachaduras” no 

circuito, que tem como resultado a aglutinação de alguns grupos e o não reconhecimento de 

outros. Este quadro nos reporta a uma indagação: em que se baseiam as rivalidades?  

As rivalidades presentes no circuito do choro de Aracaju se baseiam em disputas por 

posições de prestígio. Ocorrem em uma relação entre estabelecidos e outsiders, utilizando-nos 

                                                 
47 Fala de Alvino Argollo.  
48 Fala de Inácio do Grupo Renovação do Choro. 
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das categorias propostas por Elias e Scotson (2000), na obra de mesmo nome. Tentando 

entender quais eram os motivos que levavam alguns grupos sociais a se considerarem 

superiores a outros, os autores estudaram uma comunidade, onde perceberam a existência de 

divisões claras em seu interior, apesar de parecerem um bairro homogêneo, ou seja, os 

moradores pareciam ter características sociais semelhantes (ocupação profissional, formação 

escolar, entre outras). 

Elias e Scotson (2000) chamaram de estabelecidos os indivíduos que ocupavam 

posições de poder, que tinham sua identidade social construída a partir da combinação 

tradição, autoridade e influência. Já os outsiders representavam aqueles que ficavam fora da 

considerada “boa sociedade”, que possuíam laços sociais menos intensos e não apresentam 

uma identidade de grupo.  

Retoma a discussão proposta o Outsiders: estudos da sociologia do desvio (2009). 

Nesta obra Becker  afirma que o sucesso de uma rotulação ocorre devido ao poder que é 

legitimado por uma organização política, social e econômica.  Ou seja, um grupo consegue 

fazer com que as suas regras sejam aceitas por outros grupos no interior da sociedade.  A 

teoria de Becker é a da rotulagem, o que significa dizer que é desviante aquele que é apontado 

como tal. Deste modo ser um outsider significa estar de fora de um grupo que detém o poder 

de impor esta classificação. 

Aqui são chamados de estabelecidos os que atuam há mais tempo no circuito e que 

reúnem a maior quantidade de membros ligados ao saber formal da música, os grupos do 

Sarau do Maestro Argollo e Cantinho da Boemia – este último por ser composto de membros 

do primeiro. Esses conjuntos por terem os participantes mais antigos do circuito, tiveram 

contato direto com os regionais de rádio, alguns dos músicos dos regionais49 participaram, 

inclusive, do sarau do maestro. Além dessas características existe o fato de alguns dos chorões 

que frequentam (ou frequentaram) o Sarau tocaram com músicos renomados no cenário 

nacional50, foram professores no Conservatório de Música de Sergipe ou em filarmônicas, 

participaram dos antigos festivais de música promovidos pela prefeitura da cidade e 

porventura venceram tais eventos.  

Os outsiders representam os grupos que possuem um menor tempo de atuação no 

circuito, de modo que não são ligados a uma ideia de tradição, são também os que concentram 

                                                 
49 A exemplo de Miguel Alves, Carvalhal e Carnera.  
50 A exemplo de João Gilberto, músico de MPB.  
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um menor número de chorões que possuem o saber institucionalizado da música. A categoria 

outsiders refere-se aos grupos Renovação do Choro, Recanto do Chorinho, Bondenós e 

Boêmios Nota10. Representa uma exceção à classificação o Grupo Tabajara, pois existe desde 

a década de 1950, período próximo do início da atuação dos chamados estabelecidos (é o 

mais antigo em termos de atuação profissional e foi um regional de rádio). Contudo, este 

conjunto não ocupa uma posição de prestígio no circuito, o que pode ocorrer por terem se 

desenvolvido profissionalmente fora do Estado e atualmente possuir apenas um membro da 

formação original. Este conjunto aparece isolado no circuito, de modo que os outros grupos 

nem chegam a mencionar a sua existência.  

A legitimidade de alguns grupos em detrimento da estigmatização de outros se deve a 

princípios ou critérios que irão estruturar um determinado universo social. Em relação ao 

gênero estudado, formam o quadro geral do que se entende por choro as ideias de que este 

representa um tipo de música genuinamente brasileira, essencialmente instrumental, de difícil 

execução, conhecida pela capacidade de improviso e virtuosidade de seus músicos. Em suma, 

ser um músico de capacidade excepcional, ter erudição – o que pode ser demonstrado pelo 

fato de ter o conhecimento formal ou na escolha do repertório.  

Ser ou não um outsider constitui, portanto, o resultado de processos políticos, em que 

alguns conseguem impor os seus posicionamentos como legítimos, enquanto outros não terão 

o mesmo sucesso.  Implica disputas de poder entre grupos. “Estar de fora da boa sociedade” 

não depende de critérios fixos, ou seja, pode existir ou não um consenso nessa classificação. 

Será o resultado das condições sociais que influenciam a imposição do rótulo, no caso desse 

estudo, as redes de solidariedade nas quais os indivíduos se inserem e as maneiras pelas quais 

demonstram que são músicos de choro, por meio das práticas cotidianas, comportamentos e 

valores próprios desse universo social.  
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CAPÍTULO III: A BUSCA POR LEGITIMIDADE NO CONTEXTO DAS 
RODAS DE CHORO DE ARACAJU 

 

A ideia do presente capítulo é a de apresentar os critérios que têm sido usados no 

intuito de conferir legitimidade às rodas de choro de Aracaju. As análises das entrevistas e da 

organização desse circuito nos permite concluir que o uso das histórias de vida contribui para 

a conservação de prestígio, por parte do grupo que foi chamado no capítulo anterior de 

estabelecidos. As maneiras como esses músicos falam de sua atuação no contexto da 

divulgação e sustentação da prática do choro revelam quais os critérios que são considerados 

necessários para a obtenção de posições de poder. 

 Os que não reúnem tais características, os que foram chamados de outsiders, buscam 

outras estratégias de legitimação, que têm consistido em ativar novos critérios, tais como a 

valorização do que torna cada grupo único. Desta forma, a peculiaridade que possuem tem 

sido reconhecida por estes e divulgadas nas propagandas de seus grupos e nos momentos de 

apresentação dos mesmos no contexto das rodas de choro. Contudo, ambos os grupos, 

estabelecidos e outsiders, fazem uso de outros mecanismos de legitimação, que tem 

consistido na negação da existência de outros grupos de choro e na própria escolha de tocar o 

choro ou de se apresentarem como grupos de choro. Nesse universo, dizer que são chorões 

tem funcionado como uma espécie de atestado de que são músicos, uma vez que existe entre 

eles a ideia de que qualquer chorão pode ser considerado músico, enquanto nem todo músico 

pode ser chamado de chorão. O último tópico aborda as retóricas identitárias que constroem a 

figura do ser chorão em Aracaju, que estão baseadas na idéia de tradicionalidade, 

nacionalidade e erudição.  

 

3.1 Os estabelecidos: histórias de vida e posições de prestígio no circuito do choro de 
Aracaju  

 
 A existência de um grupo de estabelecidos e um outro de outsiders pressupõe que haja 

dois fatores fundamentais para o sucesso da rotulagem: primeiro precisa-se daqueles que 

estipulam quais são as regras a serem seguidas em um determinado universo social, e que, por 

sua vez, possuem o poder legitimado em fazer tal classificação, e segundo, é necessária a 

aceitação do rótulo por parte de quem o recebeu.  
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É este cenário que se apresenta no contexto das rodas de choro de Aracaju. Mesmo 

havendo conflitos entre os grupos, demonstrados principalmente na negação da existência de 

outros chorões na cidade, há um certo respeito ao grupo ligado a uma tradição do choro na 

capital, representado pelo Sarau do Maestro Argollo e o Recanto do Chorinho – este último 

por ser composto de antigos membros do Sarau.  

É esse respeito, por exemplo, que levou membros dos grupos Renovação do Choro e 

Recanto do Chorinho a estarem presentes no velório do maestro, mesmo estando lá não em 

condição de músicos, pois não levaram os seus instrumentos e, deste modo, não tocaram no 

sepultamento, como parece ser costume em enterros de chorões. Por ocasião do falecimento 

do luthier Carvalhal, também ligado ao grupo do Sarau do maestro Argollo, os músicos do 

grupo Tabajara prestaram uma íltima homenagem a este, por tocar alguns choros em 

lembrança do chorão falecido.  

O que chama atenção nesses acontecimentos é que apesar de não reconhecerem os 

grupos que não estão situados em uma mesma rede de relações que a sua, não deixaram de 

homenagear os chorões falecidos. Isso nos leva à questão central deste tópico: o que faz com 

que os estabelecidos sejam respeitados no circuito?  

A análise das histórias de vida dos chorões nos ajuda nesse entendimento. Parte destas 

foi produzida a partir de entrevistas feitas pela pesquisadora, outra parte por “agentes 

engajados” (GRIJÓ, 2008) e pelos próprios músicos. Seja qual for o tipo de fonte, o uso de 

material biográfico apresenta algumas dificuldades metodológicas, pois há a tendência de 

revelar apenas o que seus produtores desejam que seja exposto. Contudo, constituem 

importantes materiais de pesquisa quando não são tomadas como representação do real, pois 

revelam a existência de princípios de classificação e de um quadro de valores e normas que 

podem ser usados para reforçar ou construir as identidades sociais de um dado grupo (GRIJÓ, 

2008). 

As maneiras como esses chorões falam de si e de seus companheiros de grupo revelam 

a valorização de características consideradas imprescindíveis neste universo. A história de 

vida do maestro João Pires Argollo51 demonstra alguns destes princípios.  O maestro veio de 

uma família musical, os seus irmãos Oswaldo e Nair eram compositores e pianistas e se 

apresentavam com os tios Anízia, Torquato e Alberto, que eram cantores e violonistas. 

                                                 
51 As informações a respeito da vida do maestro foram retiradas de entrevistas feistas ao seu filho Alvino Argollo 

e de material produzido pelo mesmo. 
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Estudou o violão com o violonista paraguaio Augustin Pio Barros e com os baianos Vicente 

Spinelli e Josué de Barros.  

A partir de 1931 este começou a acompanhar, como violonista, alguns nomes da 

Música Popular Brasileira, conhecidos nacionalmente, a exemplo de Dorival Caymmi, 

Carmem Miranda, Almirante, Alberto de Barros, Orlando Silva, Silvio Caldas, Bola Sete, 

Alcides Gerarde, Altemar Dutra e o harpista internacional Tony Rodrigues. Nos anos 1960 

presidiu a Ordem de Músicos do Brasil, em 1978 fundou a Cadeira de Violão do 

Conservatório de Música de Sergipe e neste mesmo ano representou Sergipe no Seminário 

Internacional de Violão de Porto Alegre.  

O seu Sarau recebeu alguns outros nomes do cenário da música nacional e 

internacional, tais como Fábio Paz, João Nogueira (filho), Turíbio Santos, Darcy Villa-Verde, 

Agnaldo Timóteo, Vital Farias, Jorge Morel, Aymoré, Francisco Araújo, Jorge Simas, 

Carolina Cannela, entre outros. Em Sergipe participou de vários grupos musicais ao lado de 

poetas e seresteiros, a exemplo de João Rodrigues, Carnera, Carvalhal, Antonio Alvino 

Argollo, José Vieira, Givaldo, Miguel Alves, Alberto Dias, entre outros.  

O cavaquinista Alberto Dias Matos52 era companheiro de música do maestro. Seu 

primeiro contato com a música se deu com seu pai que era violonista amador. Aos 17 anos 

integrou o grupo vocal de Sergipe, denominado Ases do Demônio. Este grupo manteve um 

programa radiofônico na Rádio Aperipê; e ia ao ar três vezes por semana. Em 1944, em 

decorrência da Segunda Guerra Mundial, é convocado pelo exército a prestar serviço militar.  

Durante a sua permanência no exército ministrou aulas de violão. Um ano após, em 1945, 

retorna a Aracaju e passa a fazer parte do grupo musical Velha Guarda, que era dedicado ao 

choro e seresta.  

Também participou da Rádio Aperipê de Sergipe o violonista Urcino Fontes de Araújo 

Góes, conhecido como Carnera. Este participava de serestas e saraus que ocorriam na cidade e 

era líder do mais famoso regional de rádio do Estado. Foi professor de violão de nomes 

importantes da MPB, como João Mello, João Gilberto e Carvalhal (luthier). O Conjunto do 

“regional" do Carnera a partir da década de 1940 acompanhou alguns artistas de peso da 

radiofonia e dos discos nacionais, como Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz.  

                                                 
52 Informações encontradas na série publicada pela Revista Candeeiro (UFS), denominada Memória Musical de 
Sergipe.  
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Carvalhal, um dos alunos de Carnera, era militar (sargento reformado) e se tornou 

conhecido por ser o primeiro luthier do Estado de Sergipe. Tocou na Rádio Aperipê, no Iate 

Clube de Sergipe, na Associação Atlética de Aracaju e nos bailes de interior. Tocava vários 

instrumentos de corda, como os violões seis e sete cordas, cavaquinho e bandolim. Participou 

de festivais de música promovidos pela prefeitura de Aracaju e Estado de Sergipe, juntamente 

com Carnera, Miguel Alves e João Rodrigues.   

Miguel Alves53 aprendeu as primeiras notas com o seu pai, o mestre Lúcio. Tocava 

órgão, clarinete e saxofone. Fez parte da "Lira Santana" na cidade de Simão Dias/SE. Tocou 

na Rádio Aperipê, enquanto membro do Regional do Carnera. Era funcionário público e 

integrante do conjunto orquestral do Professor Leonízio Fontes Guimarães. Na década de 

1960 participou de vários de programas populares apresentados na Rádio Aperipê. Em 1967 

foi contratado pelo Governo do Estado para integrar a Orquestra Sinfônica de Sergipe. Em 

1981 retorna para a Orquestra da Sociedade Filarmônica de Sergipe (SOFISE). E em 1982, 

com o conjunto "Beto e o Seu Regional", composto por ele, João Rodrigues, Beto, Guinho e 

Carvalhal e Albérico venceu o primeiro Concurso Sergipano de Seresta, realizado pela 

Prefeitura de Aracaju. 

João Rodrigues de Jesus54 iniciou seus estudos em música aos 11 anos de idade. 

Dedicou-se a instrumentos de corda como o cavaquinho, o violão tenor, o banjo e os violões 

de 6 e 7 cordas. Participou de diversos grupos musicais desde a década de 1950, juntamente 

com o maestro Argollo.  Em 1967 fez parte de um curso intensivo promovido pela Sociedade 

de Cultura de Sergipe e ministrado pela concertista e professora Maria Lívia São Marcos. Em 

1982 integrou o conjunto regional de seresteiros e chorões de Sergipe, conhecido como 

Miguel Alves e seu Regional ou Clarinete em Chorinhos.  Participou em 1983 do Projeto 

Carlos Ruben promovido pela Universidade Federal de Sergipe. Foi professor de violão do 

Conservatório de Música de Sergipe e é considerado por seus companheiros de grupo o 

virtuosi de maior talento do Estado.  

José Vieira de Andrade55, também considerado um virtuosi, é violonista. Morou aos 

14 anos de idade, ao lado da Praça Olímpio Campos, o que possibilitou os primeiros contatos 

com os componentes do Sarau do Argollo, que costumavam usar as praças do centro da 

                                                 
53 Informações encontradas na série publicada pela Revista Candeeiro (UFS), denominada Memória Musical de 

Sergipe e em entrevista com Carvalhal, companheiro de grupo. 
54 Informações retiradas de entrevistas feitas com o mesmo. 
55 Informações retiradas de entrevistas feitas com o mesmo. 



77 
 

cidade como ponto de encontro.  Ao estudar violão com o professor Feijó conheceu de fato, o 

maestro Argollo, isso aos 16 anos de idade. Tocou no Iate Clube de Aracaju, na Associação 

Atlética, no projeto “Laranjeiras Cidade do Chorinho”, sendo, inclusive, o único chorão da 

cidade convidado para esse projeto. Também tocou com nomes de renome nacional, como 

Dona Ivone Lara, Nelson Gonçalves, Vital Farias, Noite Ilustrada, Demônios da Garoa, 

Altemar Dutra, José Augusto Sergipano, entre outros. Atualmente o violonista toca no Bar e 

Restaurante Cantinho da Boemia, juntamente do Gerônimo e Givaldo e no sarau de Argollo. 

Givaldo de Almeida56 teve o contato com a música nas serenatas que aconteciam na 

venda de seu pai, na cidade de Estância/SE. Nessa cidade foi guitarrista dos grupos de MPB e 

baile Gumercindo e seu conjunto, Unidos em ritmo e Os Apaches. Também tocou cavaquinho 

em um conjunto chamado Samba Sete e foi sax tenor na Lira Carlos Gomes. Começou a 

frequentar o Sarau do Maestro Argollo na década de 1980, a partir de José Vieira, que era seu 

colega de trabalho, que o apresentou ao grupo. Tentando transformar um cavaquinho em 

bandolim, conheceu o luthier Carvalhal, que se tornou seu companheiro de música.  

José Gerônimo Marques57, componente do Cantinho da Boemia e Sarau do Maestro 

Argollo, também vem de uma família musical. Sua mãe era pianista e compositora. Começou 

o estudo do cavaquinho aos oito anos de idade com um senhor que morava vizinho a sua casa. 

Participou da banda de música do colégio. Na Marinha participou de vários grupos de 

instrumentistas, como o Cacique do choro e Amigos do choro, em que tocou o banjo, o 

cavaquinho, o violão. Em uma viagem aos Estados Unidos aprendeu a guitarra havaiana. 

Servindo no Rio de Janeiro conheceu Canhoto, nome importante do choro, com quem 

aprimorou os estudos desse tipo de música.  

A exposição das breves biografias listadas acima apresenta alguns pontos importantes. 

As maneiras como os músicos retratam a sua atuação no circuito (ou que outros próximos a 

estes o fazem) revela alguns dos recursos que consideram necessários para a ocupação de um 

lugar de prestígio no circuito do choro de Aracaju. Pode-se destacar o fato de terem todos , de 

maneira direta ou indireta, o contato com músicos de regionais de rádio. O maestro Argollo 

tocou com Carnera, Carvalhal, Miguel Alves e Alberto Dias, todos componentes de conjuntos 

musicais da Rádio Aperipê. João Rodrigues fez parte do mesmo conjunto musical de Miguel 

                                                 
56 Informações retiradas de entrevistas feitas com o mesmo. 
57 Informações retiradas de entrevistas feitas com o mesmo. 
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Alves. Zé Vieira, Gerônimo e Givaldo tocaram com Carvalhal, o último dos integrantes do 

regional a falecer.  

Uma outra questão é a relação contexto familiar e música. A maior parte dos músicos 

mencionados teve os primeiros contatos com a música no ambiente familiar (Argollo, Alberto 

Dias, Miguel Alves, Gerônimo Marques, Givaldo Almeida). O fato de terem aprendido a tocar 

com os pais ou outros parentes próximos, poderia ter influenciado a se dedicarem à música, 

uma vez que teriam apoio dos parentes. Uma dedicação que estaria refletida em estudar a 

música em escolas especializadas, o que seria um terceiro ponto.   

Quase todos os chorões apresentados tiveram em algum momento de suas vidas a 

aprendizagem formal da música, o que implicava saber ler e escrever partituras, bem como a 

capacidade de executar mais de um instrumento. O maestro Argollo teve aulas particulares 

com professores de violão, assim como Zé Vieira. João Rodrigues, Givaldo e Miguel Alves 

estudaram em escolas de música. Gerônimo e Alberto Dias aprenderam as primeiras notas 

com pessoas próximas, mãe e pai respectivamente, contudo se aperfeiçoaram no exército. 

Carvalhal aprendeu a tocar com Carnera58, membro de um regional de rádio, o que é muito 

valorizado nesse universo.  

Uma parte significativa desses chorões tocaram com nomes conhecidos no cenário 

nacional, em termos da chamada Música Popular Brasileira. Argollo acompanhou Dorival 

Caymmi, Carmem Miranda, Almirante, Alberto de Barros, Orlando Silva, entre outros. 

Carnera deu aulas de violão a João Gilberto, considerado o pai da Bossa Nova. Zé Vieira 

tocou com sambistas como Dona Ivone Lara e Demônios da Garoa e com seresteiros como 

Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. Gerônimo se aperfeiçoou no choro com Canhoto, nome 

importante do gênero. Carvalhal, por ser instrumentista da rádio, acompanhou cantores 

famosos da época.   

Por terem atuado em um mesmo período de tempo, por compartilharem traços de suas 

histórias de vida em comum e por possuírem recursos considerados legítimos para o universo 

do choro, esses músicos criaram uma sólida rede de relações. As escolhas destes músicos de 

tocarem juntos estão relacionadas a um sistema mais geral, baseia-se na sociabilidade 

construída, na busca por legitimação de um estilo vida ligado à prática do choro.  

                                                 
58 Não foi possível saber informações sobre onde este aprendeu a tocar.  
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A análise das histórias de vida dos chorões (que neste trabalho de dissertação são 

chamados de estabelecidos), por estarem vinculados a uma ideia de tradição, que atribui a 

estes posições de poder e autoridade, revela quais são os recursos valorizados neste universo. 

São estes: o tempo de atuação no circuito do choro, ser detentor do saber formal da música, 

ter estudado em escolas especializadas, o contato ou pertencimento a um antigo regional de 

rádio, ser reconhecido como parte do cenário nacional do choro e estar vinculado a uma rede 

de sociabilidade, construída pelo compartilhamento de um estilo de vida em comum.  

 

 

3.2 A marcação das diferenças como estratégia de legitimação  
 

 

 Nas disputas e tensões ocorridas no cenário sergipano do choro, na busca por 

legitimação do espaço a ser ocupado no mesmo, os que não possuem as características 

estabelecidas “pelas hierarquias tradicionais” (FEATHERSTONE, 1995, p. 132), os outsiders, 

acionam novas estratégias de legitimação. Tais estratégias têm se constituído em dois aspectos 

principais: negação da presença de outros grupos e valorização das diferenças, que ocorre na 

divulgação do grupo a partir das características que os tornam únicos no cenário do choro de 

Aracaju.  

A respeito do primeiro aspecto elencado, a negação da existência de outros grupos, 

evidencia-se no lamento por parte de todos os grupos de choro, informam que a presença do 

gênero na cidade “anda fraca”. Esta é, ao mesmo tempo, a maior demonstração do conflito 

entre os grupos, pois o fato de não mencionarem outros conjuntos decorre da falta de 

afinidade entre os músicos.  Em uma das vistas ao sarau do maestro Argollo, por exemplo, um 

dos músicos presentes perguntou se já havia ido ao Chorinho do Inácio. Não demorou muito e 

foi repreendido por um outro com a irônica frase: “que chorinho?”. 

Os chorões da cidade só reconhecem aqueles que estão situados em uma mesma rede 

de solidariedade, e que, portanto, possuem algum vínculo afetivo. Conforme pode ser 

observado nas transcrições abaixo:  

O chorinho aqui no Chorinho do Inácio, junto com o chorinho do Grupo 
Renovação do Choro, existe o chorinho há quatorze anos, né? Iniciativa dos 
grandes chorões do Estado que vinha a minha residência e fez com que eu 
abrisse o espaço para os chorões e hoje nós estamos levando em frente para 
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que esse baluarte não possa ser derrubado que é o choro. Que é uma música 
realmente clássica, que está nos corações da gente, de todos os chorões e 
daqueles que realmente gostam da boa música. Tenho 16 anos no setor e 
tenho o grupo de choro que é o mais atuante do Estado, que é o grupo 
renovação do Choro quatro anos (...) hoje sou um baluarte e não posso 
deixar cair o choro (...) os chorões aqui são muito poucos, se olhar bem 
grupo de choro aqui só três grupos formados: Grupo Recanto do Chorinho, o 
que Guerra faz parte e eu constituo esse grupo. Só são esses59. 

 

Vejo com uma certa tristeza o choro em Aracaju. Não temos na nossa cidade 
um local que só toque choro, tudo está muito misturado. Onde a gente 
encontra o choro aqui, mas não só o choro, certo? É na casa de Argolo e em 
Zé Vieira também. Mas só. O que falta em Aracaju é um local pra ter só 
choro como tem no Rio de Janeiro, mas os que tocam só esse dois lugares 
mesmo60. 

 

Observamos que as falas dos entrevistados situam seus respectivos grupos no circuito 

por exporem o motivo pelo qual podem ser considerados um conjunto de choro. O primeiro 

dá ênfase à maneira que tem atuado na divulgação do estilo musical no Estado, enquanto o 

segundo atribui um status de pureza na escolha do repertório a ser executado pelo grupo. 

Notamos que ao fazerem propaganda de seus grupos os chorões irão selecionar critérios que 

considerem legítimos no reconhecimento de si enquanto grupo de choro.   

Mas a negação da existência de outros grupos de choro não se dá somente pelos 

outsiders. Os chorões estabelecidos também fazem o mesmo, mas de maneira diferenciada, 

pois quando afirmam que a presença do choro em Aracaju é fraca, as suas justificativas giram 

em torno da ideia da falta de uma roda “pura”, “autêntica”. Esta “impureza” está relacionada à 

inserção de outros tipos de música em uma roda de choro, principalmente as atuais músicas 

de serestas. A mistura de estilos atribuiria ao encontro um caráter de impuro, não legítimo. O 

puro versus impuro baseia-se no discurso nostálgico do que poderia ser considerado 

verdadeiro choro, do que é ou não uma “tradição”.  

O choro cantado, ou seresta, parece ser um assunto que gera polêmica neste universo. 

No circuito em questão os grupos que se dedicam principalmente a músicas cantadas não são 

bem vistos pelos chorões, principalmente os mais antigos. Contudo, os primeiros registros 

sobre o choro situam a sua origem nos saraus que aconteciam no interior das casas de família, 

                                                 
59 Entrevista a Inácio, líder do grupo Renovação do Choro.  
60Entrevista feita com Givaldo, participante do Sarau do maestro Argollo.  
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das últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX. Uma das características do 

sarau é que seus participantes podem tocar ou cantar. Segundo o trabalho feito por Alexandre 

Pinto (1936), parece que não era incomum haver nas rodas de choro tocadores e cantantes.  

A memória sobre a qual um grupo construiu a sua identidade pode remeter a um 

passado que talvez nem tenha realmente chegado a existir (POUTIGNAT; STREIFF-

FENART, 1998). Falar sobre a fraca presença do choro de Aracaju justificando a afirmação a 

inexistência de grupos que toquem apenas o choro em seus encontros pode nos levar a pensar 

que em algum momento da história da cidade este gênero musical foi executado apenas desta 

maneira idealizada. Em suas respostas dizem que ele existiu, porém não conseguem descrever 

esse período. Os lamentos dos chorões estabelecidos acabam servindo como um meio de 

definir de que modo e por quem o choro deve ser perpetuado, funda-se aqui uma relação de 

distinções entre o certo e errado, quem pode e quem não pode ser reconhecido como grupo de 

choro.  

Se existe a diferença é porque existe poder. O poder em “incluir/excluir (estes 

pertencentes e aqueles não), demarcar fronteiras (nós e eles); classificar (bons e maus; puro e 

impuros; desenvolvidos e primitivos); normalizar (nós somos normais eles são anormais)” 

(SILVA, 2000, p. 81). Isto significa dizer que ao mesmo tempo em que nos diferenciamos, 

fixamos uma identidade, pois declaramos o que somos e o que não somos.  

O autor afirma que dividir e classificar representa hierarquizar. Deste modo os 

diferentes agrupamentos sociais serão valorizados diferentemente. A eleição de parâmetros 

que venham a classificar um grupo representa a maneira mais sutil de estabelecimento de 

hierarquias: 

Aquilo que é deixado de fora é sempre parte da definição e da constituição 
do dentro. A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, 
natural é inteiramente dependente daquilo que é considerado objeto, 
rejeitável, antinatural. A identidade homogênea é permanentemente 
assombrada pelo Outro, sem cuja existência não faria sentido (SILVA, 2000, 
p. 84) 

 

Segundo argumenta Woodward (2000), a identificação e as diferenças são marcadas 

por representações simbólicas e discursivas que dão significados a estas. Os discursos e os 

sistemas de representações são os que constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos 

poderão se posicionar: 
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A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 
por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-os como 
sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido a nossa experiência e aquilo que somos (WOODWARD, 
2000, p. 17) 

 

A representação é, portanto, algo visível. Por meio desta as diferenças se tornam 

concretas e se ligam aos sistemas de poder, pois os que representam são os que possuem o 

poder de fazer isso, como também são os que definem uma identidade (WOODWARD, 

2000). Desta forma, aqueles grupos que se apresentam mais ligados à ideia sob a qual se 

constrói o gênero musical choro tem sido os que classificam quem pode ser considerado 

chorão e quem não pode; o que seria uma autêntica roda de choro e o que não seria.  

Assim, para os que possuem o poder de classificação a negação da existência de outros 

grupos ocorre baseada em um quadro simbólico, que apresenta os executores deste gênero 

musical como músicos de erudição, detentores de um saber formalizado da música, que 

possuem capacidade de improvisação e virtuosidade. Os que não concentram tais critérios 

estariam do lado de fora dessa “boa sociedade” (ELIAS; SCOTTON, 2000).   

 Os de fora, os outsiders, por sua vez, também irão negar a existência de outros grupos 

de choro, contudo, a sua negação não aponta para elementos que venham a desclassificar os 

grupos que possuem o poder de classificar. A impressão que passa é que não reunir 

características suficientes para competir e afirmar que não conhecem outros conjuntos seria a 

alternativa mais sensata.   

A negação tem funcionado, portanto, como mais um princípio legitimador dentro do 

circuito do choro de Aracaju. Mas não é suficiente para que haja um reconhecimento destes 

outsiders – os de fora – no referido circuito. Assim, os grupos de choro da cidade, que não 

estão ligados a uma ideia de tradição, no momento da divulgação de si enquanto conjuntos de 

choro elegem características que os torna únicos nesse circuito, que os diferencie e deste 

modo venham a conferir legitimidade a estes. A eleição de novos critérios tem sido uma das 

fontes de rivalidade entre os grupos, pois alteram a estrutura das velhas hierarquias. Os novos, 

no intuito de se inserirem no circuito, de serem reconhecidos neste, acabam criando “novas 

tradições”. 

 Os chamados outsiders, além da negação da existência de outros grupos, usam como 

estratégia para o reconhecimento a valorização das diferenças que possuem. Ou seja, afirmam 
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que são diferentes dos mais antigos e apresentam as características que os tornam particulares.  

A tabela abaixo demonstra algumas dessas falas (Tabela 2).  

 
 

Tabela 2: Propagandas dos grupos 
GRUPO COMO SE APRESENTAM 

Renovação do choro “O Regional Renovação do Choro é um 
dos baluartes do choro no Estado. Quando 
se fala de chorinho em Aracaju o nome é 
Renovação (...) nós do Renovação sempre 
estamos participando de eventos e tocamos 
em todos os cantos a boa música do 
Brasil”. 

Restaurante Recanto do Chorinho “O Recanto do Chorinho existe já há mais 
de 20 anos. É uma tradição no choro de 
Sergipe porque as pessoas que querem 
ouvir o chorinho já sabem onde deve ir. E 
também porque nós aqui sempre 
incentivamos o choro”.  

Grupo Bondenós “Estamos aqui em um divertimento entre 
amigos. Que tem dado certo. Iremos 
apresentar nosso trabalho em Lisboa e 
vamos lançar um cd juntamente com o 
Clube do Choro de Brasília. (...)” 

Grupo Boêmios Nota 10 “Pegamos um daqui, um dali e fizemos o 
nosso. Essa mistura boa com música boa 
tem dado muito certo”.  

  

 

As frases listadas acima foram retiradas dos textos de apresentação dos grupos, falados 

antes do início dos shows, das propagandas de divulgação dos grupos61 e também das 

respostas destes para a pergunta sobre a história do grupo. É possível perceber que o Grupo 

Renovação dá ênfase ao fato de ser o conjunto mais atuante no cenário do choro de Sergipe, 

pois se apresentam fora de seu local de costume (O Bar Chorinho do Inácio) com maior 

frequência do que os outros grupos. Este fato faz com que tenham uma maior visibilidade, de 

modo que tem aparecido na mídia local como representantes do choro do Estado.  

Já o Recanto do Chorinho se apresenta como o mais antigo estabelecimento comercial 

que possui o choro como atrativo, sendo deste modo, o mais conhecido e frequentado. Além 

disso, o seu líder menciona que aquele espaço tem sido sede dos eventos maiores que 

                                                 
61 Via e-mail ou em convites impressos. 
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acontecem em Sergipe com relação ao gênero, o que contribui para que seja o mais conhecido 

fora do Estado. O Grupo Bondenós é o mais recente do circuito, contudo é o que atualmente 

tem maior contato com grupos conhecidos nacionalmente, como o Clube do Choro de 

Brasília, e são eles que aparecem em catálogos de divulgação das atividades culturais do 

Estado, enquanto grupo de choro, o que pode ocorrer por estarem situados em uma localidade 

turística, como mencionado anteriormente. Por fim, o Boêmios Nota 10 é um grupo composto 

por membros neutros, ou seja, aqueles músicos que têm “trânsito livre” em qualquer roda, 

pois é formado por um participante dos Grupos: Cantinho da Boemia, Renovação do Choro, 

Sarau do Maestro Argollo e Recanto do Chorinho.  

A maneira pela qual os grupos falam de si mostra que nas disputas por prestígio os 

chorões mencionam as particularidades que seus grupos possuem, de modo a atribuir 

legitimidade ao grupo. Assim, ser o mais atuante, ou ser estabelecimento comercial mais 

antigo e frequentado, ou ser o instituído pelo poder público, sendo tomado como o 

representante do Estado; ou ainda, ser o “melhor de cada grupo”, funciona como novos 

critérios legitimadores dentro deste circuito. 

Um outro princípio de legitimação de um grupo de choro é a própria divulgação de si 

enquanto conjuntos de choro. Conforme já foi apresentado em outros momentos do trabalho, 

nas rodas de choro, este gênero divide espaço com outros gêneros musicais, tais como samba, 

seresta (principalmente) e valsas. Nos registros mais antigos que se tem sobre o choro, este 

aparece ao lado de outros tipos de música. Tanto é que até início do século XX a palavra 

choro era usada para designar os músicos de saraus e os próprios saraus, ou seja, as reuniões 

ou pequenos bailes que traziam diferentes estilos musicais eram chamados de choros 

(FERNANDES, 2010). Quando pesquisamos a respeito das histórias sobre o choro, as 

informações sobre a seresta e também o samba acabaram convergindo. Isso significa dizer 

que um só artista poderia aparecer como chorão, sambista ou seresteiro e assim também se dá 

com uma música, ora choro, ora samba, por exemplo. Estas informações indicam que samba, 

choro e seresta sempre estiveram muito próximos.  

Nas rodas de choro de Aracaju não é diferente. Todos os grupos em algum momento 

de suas apresentações acabam dando espaço para outros estilos, principalmente a seresta. 

Existem grupos, por exemplo, que tocam muito mais músicas de serestas do que choro e 

existem reuniões (encontros dos músicos) em que a seresta também é o tipo de música que 

predomina. Contudo, em nenhum momento os grupos se divulgam como seresteiros, mas 
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como regionais ou conjuntos de choro. Esta opção de divulgação se deve a alguns motivos. 

Em primeiro lugar, afastam os chorões do que atualmente tem sido apresentado como seresta. 

As casas que se divulgam como de serestas e os estabelecimentos onde encontramos o choro 

apresentam diferenças em todos os aspectos (Fotografia 7 e 8): o público, os instrumentos 

executados (na seresta é formada apenas pelo teclado e o cantor), a escolha do repertório (em 

geral não tocam a música de seresta propriamente dita, mas sim outros tipos de música, 

principalmente os chamados “arrochas”). 

 
Fotografia 7: Músicos da Seresta 

 
FONTE: Acervo da autora,2011. 

 
Fotografia 8: Seresta Brisa do Rio 

 
FONTE: Acervo da autora, 2011.  
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Em segundo lugar, apresentar-se como grupo de choro confere prestígio aos músicos 

em um quadro mais geral, pois falar em choro passa a ideia de que este é um tipo de música 

para poucos, que ser chorão significa mais do que ser músico, em um quadro de hierarquias. 

Quando indagados sobre os motivos de terem escolhido o choro, alguns músicos responderam 

o seguinte:  

Eu sempre achei o choro uma música muito bonita. Ela permite improvisar e 
é muito difícil de ser tocada, é como o jazz brasileiro. Você se esforça para 
aprender e depois ... É difícil deixar depois que aprende62. 

 

Eu comecei com o choro porque é uma música muito difícil. Não é pra 
qualquer pessoa se meter a tocar. Tem que ser músico de verdade, de 
escrever música, lê música63.  

 

Porque o choro pra mim é tudo. É assim o que mais tem de bonito em 
relação a música brasileira. É a elite de música brasileira. Depois que 
aprende não dá pra deixar64. 

 

O choro é muito bonito e difícil demais, tocar choro é o melhor prazer de 
minha vida65. 

 

 Observamos nas transcrições acima que os chorões justificam a escolha do choro no 

fato de este gênero ser considerado de difícil execução, de modo que precisam se dedicar ao 

seu estudo. Também mencionam que este seja a “elite” da música brasileira e que um músico 

profissional, para demonstrar que realmente o é, precisa saber tocá-lo. Selecionamos aqui 

apenas cinco respostas, mas se as falas dos chorões entrevistados continuassem sendo 

expostas, perceberíamos que suas respostas giram sempre em torno da mesma ideia. Esta, por 

sua vez, se baseia em um quadro mais geral do que se entende por choro, que o coloca à parte 

das demais músicas chamadas de MPB, por ser de caráter instrumental e erudito. 

O choro visto como “elite” da música brasileira faz parte do imaginário que se tem 

sobre o gênero. De modo que é refletido nos discursos de seus executores, nos títulos de suas 

composições e nas letras propriamente ditas – sejam estas feitas por chorões ou não –, a 

                                                 
62 Entrevista com Doutor Guerra.  
63 Entrevista com João Rodrigues, pertecente ao Sarau do maestro Argollo.  
64 Entrevista com Odinésio, um músico que costuma  a participar de todas as rodas, especialmente do Chorinho 
do Inácio.  
65 Entrevista com Gerônimo, participante do Sarau do Argollo e do Recanto do Chorinho.  
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exemplo da composição Títulos de Nobreza66, cantada por Ademilde Fonseca67, cuja letra é 

formada pelos títulos de alguns choros famosos.  

Com o passar dos anos o choro se desvincula das expressões que outrora eram 

sinônimas dele, tais como serestas, pagodes, conservando apenas o termo “roda” em 

referência a agrupamento de músicos, que na verdade descreve um arranjo específico de 

organização e instrumentos. Fernandes (2010) chama o acontecimento de “espectro que ronda 

o choro”. Trata-se de uma espécie de receio que seus executores possuem de que seja 

apresentada alguma mácula na construção simbólica do gênero, que possa vir a tirar o seu 

título de original, pois a sua originalidade estaria calcada justamente na ideia de erudição, de 

virtuosidade. O choro é apresentado como uma música de caráter popular e ao mesmo tempo 

refinada, um tipo de música que exige um saber formalizado, a representante ideal da música 

brasileira. É inclusive comum ouvir dos entrevistados que se o Brasil tivesse uma musica 

clássica, esta seria o choro.  

Observamos, portanto, que os grupos de choro de Aracaju se utilizam de critérios de 

legitimação que vão além das questões técnicas da música. Ou seja, nem sempre a capacidade 

musical será suficiente para que um grupo seja reconhecido. Deste modo, os que se 

consideram no topo da hierarquia negam a existência de outros grupos, embasados na questão 

da técnica musical. Os que são mais novos no circuito utilizam outras estratégias de 

reconhecimento, que consiste na valorização das características particulares que possuem.  

Essa negação, feita principalmente pelos componentes dos dois grandes grupos de choro 

(Sarau de Argolo + Cantinho da Boemia X Renovação do Choro + Recanto do Chorinho) e o 

Grupo Tabajara, demonstra que os diferentes grupos terão concepções distintas no que diz 

respeito à prática musical, concepções estas que estarão refletidas no contexto social ao qual 

pertencem. Estes convergem apenas na ideia de que ser um grupo de choro acarreta prestígio 

no cenário musical mais amplo. 

                                                 
66 Tira a poeira das reminiscências, simplicidade e lamento, jamais, pérolas, língua de preto, cadência, mágoas, 
cristal, pedacinho do céu, murmurando, ingênuo, migalhas de amor, saxofone, me diz, porque choras, 
ai, carinhoso e brejeiro, o chorinho Odeon, nas noites cariocas, naquele tempo, chorei, vou vivendo, nosso 
romance ainda me recordo, flor amorosa, apanhei-te, assanhado, numa seresta de sapato novo, eu vascaíno, um a 
zero, entre mil vibrações, Ademilde no choro.  
67 Cantora de rádio, que acompanhou o regional de Benedito Lacerda e alcançou sucesso no meio musical ao 
cantar "Tico-tico no Fubá", algo considerado até então impossível por conta da rapidez da música. Passou a ser 
conhecida como a Rainha do Chorinho e acompanhou nomes importantes do gênero, a exemplo de Garoto, 
Waldir Azevedo, Severino Araújo, Canhoto, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Radamés Gnattali e maestro 
Chiquinho. Informação retirada do site http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/ademilde-fonseca 
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3.3 Ser chorão em Aracaju: retóricas de construção identitária  
 

 

Segundo Silva as “afirmações de diferença só fazem sentido se compreendidas em sua 

relação com afirmações de identidade” (2000, p. 75). Isto significa dizer que identidade e 

diferença são inseparáveis. As identidades representam ao mesmo tempo o que dizemos que 

somos e o que dizemos que não somos. Identidade e diferença constituem, portanto, uma 

representação simbólica e discursiva (SILVA, 2000). Nesta perspectiva os discursos são 

capazes de criar identidades sociais e de construir realidades.  

 Nas afirmações do “ser” encontraremos embutida uma série de negativas e só serão 

compreendidas dentro de um sistema de significação que dão à identidade uma forma. A 

identidade é, portanto, “um significado - cultural e socialmente atribuído” (SILVA, 2000, p. 

89) e como tal precisa ser representada. A representação se dá quando se estabelece que 

elementos uma identidade precisa possuir. É o caso de dizer o que somos e o porquê de 

afirmarmos o que somos: 

Na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros 
recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a 
enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, 
assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais. 
A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de 
poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser 
separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 
são, nunca, inocentes (SILVA, 2000, p. 81) 

 

As representações do ser chorão em Aracaju se baseiam em discursos construídos a 

partir da exposição das distinções, proferidas logicamente no intuito de representá-las. Nas 

entrevistas os músicos deram indicações das características essenciais a serem apresentadas 

por aqueles que se apresentam. De modo geral, pode-se elencar as seguintes características: 

compreender as instâncias que o universo musical possui (compreender o vocabulário do 

universo musical, ler partituras, ter composições próprias), ser capaz de executar o mais 

complexo estilo de música brasileira e, principalmente, ter um comprometimento com o 

gênero, no sentido de tomá-lo como algo central em suas vidas, ser o que chamam de “um 

verdadeiro boêmio”. Este último elemento se fez presente na fala de todos os entrevistados, 

logo, o destacamos. 
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Ao apresentarem os atributos acima descritos como elementos essenciais para serem 

considerados chorões, os músicos automaticamente estão diferenciando quem é um 

verdadeiro músico de quem não é; o choro dos demais estilos de música brasileira; e quem é 

boêmio de quem não pode ser considerado como tal. Encontramos, portanto, três distinções 

essenciais que dão forma ao significado de ser chorão em Aracaju, que serão tratadas 

pontualmente. 

A respeito da primeira característica apresentada, apesar de afirmarem que “nem todo 

músico pode ser considerado um chorão”, aqueles indivíduos que possuem uma certificação 

de que são músicos profissionais fazem uso deste “atestado” ao se apresentarem como 

chorões. Esta ideia se mostra presente apenas nas falas dos grupos Sarau do maestro Argollo, 

Tabajara e Cantinho da Boemia.  

Seu Deca, do Grupo Tabajara, por exemplo, afirmou que só poderia ser considerado 

um bom músico aquele que conseguisse escrever uma partitura, uma composição própria. E 

mais, que a carteira profissional atestando a sua capacidade seria importante: “eu sou chorão 

sim porque tenho a carteira de música”. Segundo esse senhor quem é bom músico poderia 

viver e se aposentar por sua arte. À medida que esses músicos afirmam que uma determinada 

pessoa não pode ser chamada de chorão por não saber escrever uma partitura ou por não 

possuírem uma carteira atestando, estão ao mesmo tempo afirmando as suas identidades como 

tais. 

Em uma das entrevistas68 feitas ao chorão João Rodrigues, participante do Sarau, este 

declarou:  

Agora que já vou morrer, que nem toco mais nada, aparece essas coisas de 
pesquisa. (...) você quer saber o que é uma pessoa que toca violão? É um 
vagabundo. Tocar violão é coisa de vagabundo, de quem não quer trabalhar. 
É coisa de vagabundo sim.  Porque eu estudei música, sei tocar violão, 
cavaquinho, bandolim, pandeiro, tudo isso que tem e ensinei mais de trinta 
anos o violão, o seis e sete cordas, e sou aposentado sabe como o que? 
Alfaiate, não posso me aposentar como músico. Eu nunca fiz música.  

 

O seu lamento decorre do fato de não ter uma carteira atestando a profissão a que 

dedicou a sua vida, a de músico. Isso demonstra que esta é uma característica valorizada, 

embora seja considerado por seus companheiros de roda como um virtuoso, ou seja, como 

músico de capacidade excepcional (ao que parece sempre foi um músico respeitado no meio). 
                                                 
68 Entrevista feita em 2008, dois anos antes de seu falecimento. 
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Mesmo assim o senhor deixa clara a importância de ter isto institucionalizado. Na sequência 

da entrevista o músico declara: 

Tem gente que eu vejo que diz que sabe tocar. Sabe como? Se nem sabe 
escrever duas notas?! Nem uma nota de brincadeira...Se nunca fez uma 
composição não é músico coisa nenhuma, como é músico se não tem uma 
música? Se não entende de música não é músico, não pode ser. Assim 
qualquer um é. 

 

As palavras desse senhor chamam atenção para a importância atribuída àqueles que 

possuem composições próprias, ou seja, que escrevem e leem partituras. Ele estava na 

verdade, provocando um outro músico, participante do mesmo grupo que o seu, que contudo 

não considerava como chorão. O provocado não retaliou, questionou ou negou as palavras que 

lhes foram direcionadas, mas aceitou a classificação imposta, ao dizer “o pior é que é”. 

A implícita “exigência” de um saber formal decorre do próprio histórico sobre o qual 

se escreve a história do choro, que apresenta os seus “pais fundadores” como indivíduos 

musicalmente escolarizados, a exemplo de Joaquim Callado, Chiquinha Gonzaga, entre 

outros. Também aqueles que deram destaque ao gênero em um cenário nacional possuiriam 

esse tipo de saber institucionalizado, como Villa-Lobos, Radamés Gnatalli, Jacob do 

Bandolim, entre outros.  

A importância de ter um conhecimento formal da música adquire uma importância 

tamanha no choro ainda em nossos dias. É possível observar tal discurso na fala até mesmo de 

chorões mais novos no circuito. Além disso, com a frequencia aos locais onde encontramos o 

choro na cidade foi possível observar que existe um respeito maior para com aqueles 

indivíduos que possuem esta peculiaridade. São estes que podem repreender publicamente a 

falha de execução de algum companheiro de roda e são os que mais opinam em relação à 

escolha do repertório a ser executado naquele encontro específico.  

A necessidade de um conhecimento técnico, formal, entra na questão da complexidade 

do choro. Todos os chorões entrevistados frisaram que este representa o tipo de música 

brasileira mais difícil, de modo que o fato de executá-la por si só já daria evidências de quão 

bom o músico é.   

Como apresentado no tópico anterior, dedicar-se a tocar o choro acarreta prestígio, dá 

legitimidade à afirmação de que são músicos.  Uma parte significativa dos chorões afirmaram 
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inclusive que escolheram o choro porque gostavam de desafios e este gênero exigiria deles 

total dedicação e capacidade. As falas abaixo ilustram isso:  

Antes de começar com o choro eu tinha uma banda de forró...que também é 
autêntico do nosso estado. Só que sempre achei que o choro era bonito 
demais. Aí aqui na minha casa vinham os melhores músicos do estado, e 
assim se formou o grupo Renovação. O choro não é pra qualquer um não. É 
muito difícil. Só quem é um verdadeiro músico que consegue continuar com 
ele sem desistir. Tem de se dedicar69.  

 

Ah...mas o choro é bonito demais. Eu sempre gostei só que não tinha tempo 
de me dedicar porque trabalhava como caminhoneiro. Mas eu sabia tocar já. 
Quando eu vim abrir meu negócio ficou melhor de estudar, de me 
dedicar...porque você sabe, né? Não é pra qualquer um. Hoje eu já tenho 
minhas próprias músicas, de minha autoria mesmo70.  

 

Nas suas expressões, além de afirmarem que o choro é uma atividade de poucos, os 

entrevistados dão indicações da necessidade de um comprometimento, de dedicação ao 

gênero. O comprometimento envolve mais do que estudar o choro. Tem a ver com dar a este 

um lugar central em suas vidas, ou seja, empenhar-se na sustentação e divulgação de sua 

prática na cidade. Fazem isso por promoverem eventos ligados ao gênero, por buscarem como 

locais de lazer os lugares em que possam encontrá-lo, por permitirem que este tipo de música 

perpasse por todas as instâncias de suas vidas, ou seja, adotar a prática do choro como estilo 

de vida.  

A legitimidade deste estilo de vida está ligada a possuir determinados comportamentos 

e valores importantes para este universo social.  Implica manter uma frequencia aos locais de 

sustentação do choro, inseri-lo em suas práticas cotidianas, por exemplo, priorizar o lazer em 

tais estabelecimentos ou comemorar alguma data importante tocando o choro com os 

companheiros. Em suma, ser o que nesse contexto social se entende por boêmio, um amante 

da arte (a música de choro) que vive através dela e para ela.  

Há ainda um outro elemento presente no discursos do “ser chorão”. É o sentimento de 

solidariedade e de reconhecimento nacional do choro. Todos os chorões entrevistados 

afirmam que se dedicam à perpetuação de uma arte nacional. Estes instrumentistas defendem 

a ideia de que executam o símbolo da música brasileira. Os membros de todos os grupos 

deixam claro que este tipo de música só pode ser encontrado no Brasil, e, como tal, deve ser 
                                                 
69 Entrevista ao líder do Grupo Renovação do Choro (2010). 
70 Entrevista com o líder do Recanto do Chorinho (2010). 
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valorizado: “Uma cultura nacional é um discurso_ um modo de construir sentidos que 

influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos”. 

(HALL, 2006). Uma primeira justificativa sobre a escolha do gênero perpassa, inclusive, por 

tal questão. Seus executores expõem o choro como produto nacional, na divulgação de seus 

grupos por meio de cartazes, sites de internet e utilizam da carga simbólica que isto possa 

trazer. O universo do choro não é visto apenas como arte nacional, mas também como uma 

tradição do Brasil e, por consequência, do Estado de Sergipe.  

Justificam a afirmação de uma tradicionalidade no tempo de atuação e na regularidade 

dos seus encontros: os mais de 50 anos do Sarau do maestro, os mais de 50 anos de carreira 

do Grupo Tabajara, os 16 anos do Renovação do Choro, os 23 anos do Recanto do Chorinho, 

por exemplo.  

A música de choro funciona, desta forma, como um símbolo, que serve – assim como 

ocorre com outras simbologias – para criar um elo de ligação, um sentimento comum de 

pertença entre as pessoas que compartilham um mesmo território.  O vínculo gerado garante a 

fixação de identidades ao passo que cria uma rede de obrigação: tocar porque é uma música 

nacional; frequentar as rodas de choro em prova de uma valorização da música brasileira e até 

mesmo dar subsídios de sustentação para esta música71. 

Justificar a escolha pelo choro embasado na ideia de que este representa um gênero de 

difícil execução confere legitimidade àquele que se declara como músico e de certa forma 

conserva hierarquias, pois reforça a ideia de que o choro estaria um patamar acima dos outros 

estilos de música brasileira, uma vez que exigiria capacidades outras para uma execução 

satisfatória. 

Dedicar-se à divulgação e sustentação do choro, possuir carteira formal de músico e 

ter composições próprias têm funcionado como demarcadores de diferença no circuito do 

choro de Aracaju. Em um jogo de representações, as diferenças ditam quem são aqueles que 

podem ser reconhecidos como músicos de choro, de modo que “questionar a identidade e a 

diferença significa, nesse contexto, questionar os sistemas de representação que lhe dão 

suporte e sustentação” (SILVA, 2000). 

 

 

                                                 
71 Referência feita a uma proposta lançada pela Câmara de Deputados do Estado de Sergipe, para implementação 

de projetos de incentivo e sustento desta atividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

A estratégia usada para a elaboração deste trabalho foi a de estudar as relações sociais 

que são estabelecidas a partir da prática musical. Por se tratar de uma experiência social, este 

tipo de prática é capaz de produzir ordens morais, tensões e valores. Ela pode motivar 

diferenças socioespaciais, culturais e ser um dos elementos constitutivos da identidade de um 

grupo. Deste modo, o seu estudo permite a compreensão de estratégias, subjetividade(s) e 

vivências que são observadas no interior das sociedades.  Possibilita ainda o entendimento 

referente aos estilos de vida, entendidos como configuradores de práticas do cotidiano e/ou de 

formas de consumo elaboradas a partir de escolhas individuais. 

A adoção de um estilo de vida ligado à ideia de boemia tem dado forma e sustento ao 

que foi chamado de circuito do choro de Aracaju. A regularidade e frequencia aos locais onde 

é possível encontrar o choro demarcam e, consequentemente, dão visibilidade ao circuito. Os 

que participam demonstram alguns comportamentos considerados legítimos ao seu universo 

social, tais como o comprometimento na divulgação dos grupos aos quais participam e a 

inserção do choro em suas práticas cotidianas, ou seja, em outros momentos além dos 

encontros costumeiros, tais como celebrações pessoais e comemorações em festividades 

oficiais. 

Compõe o atual circuito três restaurantes (Família Santana, Bom Tempero e Recanto 

do Chorinho), uma residência (casa do Maestro Argollo) e dois bares (Cantinho da Boemia e 

Chorinho do Inácio). Os locais de encontro possuem, de um modo geral, uma dinâmica de 

organização semelhante, ou seja, os músicos se organizam espacialmente seguindo uma 

mesma lógica (se distribuem em um semicírculo e o espaço é restrito apenas àqueles com 

quem mantém algum vinculo afetivo). O repertório é dividido entre choros e outros estilos de 

Música Popular Brasileira, em especial as serestas, e os encontros são organizados em formas 

de saraus, o que torna possível, no caso dos ambientes comerciais, uma maior interação entre 

chorões e seu público. 

A frequencia a esses ambientes possibilita a manutenção de redes de sociabilidades, 

entendidas neste estudo como interações conscientes, mantidas por indivíduos socializados 

(SIMMEL, 2006). Assim tais interações tanto podem gerar o conflito/rivalidade, manifesto no 

fato de não mencionarem a existência dos com quem não possuem afinidades, quer musical, 
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quer afetiva; como também a formação de redes de solidariedade, expressas na transitoriedade 

entre os grupos e na aceitação de uma série de obrigações para com o grupo em que toca e em 

extensão aos companheiros de roda. 

As análise das relações construídas no circuito dão indicações da existência de um 

grupo de chorões estabelecidos (Sarau do Maestro Argollo e Cantinho da Boemia) e um outro 

de outsiders (grupos Renovação do Choro, Recanto do Chorinho, Bondenós e Boêmios Nota 

10). Os primeiros são os que possuem maior tempo de atuação no cenário do choro, que 

reúnem a maior quantidade de músicos detentores do saber institucionalizado da música, que 

tocaram com nomes reconhecidos nacionalmente e tiveram contato com os regionais de rádio, 

o que constitui símbolo de prestigio, uma vez que existe um imaginário de que os músicos de 

rádio possuíam capacidade excepcional de execução.  Os outsiders seriam aqueles que teriam 

um menor tempo de atuação no circuito e concentram um menor número de chorões que 

possuem o saber formal da música.  

Os conflitos entre os grupos são, portanto, motivados pela busca de legitimação do 

espaço a ser ocupado no circuito do choro da cidade e tem sua principal evidência na negação 

da existência dos grupos com quem rivalizam. Quando os chorões chamados de estabelecidos 

fazem esta negação, o seu argumento está pautado na ideia de rodas puras e impuras, ou seja, 

justifica-se na “autenticidade” dos grupos, que pode ser determinada na escolha dos 

repertórios (se é tocado mais choro do que qualquer outro tipo de música), nos instrumentos 

de execução (se o grupo possui o que é considerada a base musical do choro) e na formação 

dos chorões (o entendimento destes sobre composições e partituras). Enquanto os outsiders 

negam a existência dos grupos com os quais não possuem afinidades sem apresentarem outras 

justificativas além do não conhecimento dos mesmos. 

Ambos os grupos, estabelecidos e outsiders, utilizam como princípio de legitimação, 

no contexto de música popular mais geral, a divulgação de si enquanto conjuntos de choro, 

pois todos os grupos possuem dois tipos de música em seus repertórios, embora optem por se 

apresentarem como regionais de choro. Em Aracaju o circuito do choro e o da seresta não 

converge, mesmo tendo pontos localizados muito próximos.  O fato pode ser o resultado das 

modificações que as músicas de serestas sofreram, as diferenças nos tipos de instrumentos 

usados, e a ideia de que o choro representa a elite da música brasileira, por ser de difícil 

execução, de modo que a sua originalidade está calcada na erudição e virtuosidade.  
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Assim, respondendo à indagação inicial sob a qual se constrói o presente trabalho, os 

critérios que conferem legitimidade a um grupo de choro tanto estão calcados nas questões 

técnicas da música, tais como a capacidade de execução, o tipo de repertório utilizado e a 

formalização do saber musical, como nas relações sociais construídas a partir da prática 

musical, como ter um comprometimento com o gênero, no sentido de tomá-lo como algo 

central em suas vidas e participação em uma rede de solidariedade. Ou seja, nem sempre a 

capacidade musical será suficiente para que um grupo de choro seja reconhecido como tal, 

apesar de ser este o argumento que justifica as posições que os grupos ocupam no circuito. A 

maneira como se organizam os grupos demonstra que pertencer a uma rede de sociabilidade, 

às trajetórias de vida e às práticas de solidariedade são os critérios que de fato influenciam na 

tomada de posições de prestígio no circuito. 

As representações sob as quais se constrói o gênero musical, calcado na ideia de 

nacionalidade, tradicionalidade e erudição, estão presentes nas retóricas identitárias a respeito 

do ser chorão em Aracaju. Estas giram em torno das sentenças de que o músico de choro é um 

perpetuador de uma arte tradicional do Brasil, que é alguém capaz de executar o mais 

complexo estilo de música brasileira e que representa a “verdadeira boemia”, pois colocam a 

prática deste tipo de música como algo central em suas vidas. Este jogo de representações 

serve, portanto, como estratégias elaboradas para classificar e selecionar quem pode ou não 

ser reconhecido como chorão e a posição que este terá em seu elaborado universo social.  

As discussões referentes ao circuito do choro de Aracaju não foram, contudo, 

esgotadas, devido a fluidez deste. Existe na cidade um movimento constante de surgimento e 

desaparecimento dos grupos (ocasionado principalmente por motivo de falecimento ou 

doença dos componentes), o que acarreta novas possibilidades de investigação.  Constitui 

outras questões de pesquisa, que poderão ser abordadas em trabalhos futuros, a produção 

fonográfica do choro, uma vez que este gênero se mantém fora de um circuito comercial,  

como se dá o processo de renovação dos músicos e também do público, e até mesmo um 

estudo comparativo entre grupos de choro e de serestas existentes na capital sergipana. 
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ANEXO I: 

Folders de apresentação dos grupos e convites 
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ANEXO II: 

Notícias sobre o choro em Aracaju. 
 
 

Título da notícia Assunto Localizador 

Clube do Chorinho 
no Iate Clube 

Neste sábado, 16, o Iate Clube de Aracaju 
recebe mais uma vez o Clube do Chorinho, que 
foi sucesso no último sábado, 9. Quem vai 
garantir a diversão do público é o grupo 
‘Boêmios nota 10’, que apresentará um 
repertório diversificado e promete reunir 
apreciadores de todas as idades. 

http://www.infone
t.com.br/agenda 

Médicos e músicos 

Os amantes da boa música tem encontro nas 
noites de sextas-feiras, no terraço exterior(piso 
superior) do restaurante Famiglia Santana, na 
orla de Atalaia, com o grupo Bondenós, cada dia 
mais charmoso e harmonioso,com repertório de 
primeiríssima qualidade, sob o comando do 
médico cardiologista José Carlos Santana, no 
bandolim, e um outro médico, João Lima Neto, 
no saxofone. Barata, no cavaco, Juarez no 
pandeiro e Willame no violão, complementam o 
conjunto. 

Revista 
SOMESE, Ano 
XXV-Nº 122- 

Mar/Abr- 2011 

Sarau da Família 
Argôlo 

 

Chorinho desplugado e ao vivo na residência do 
patriarca da família, Sr. Argôlo, a maior 
expressão do violão em Sergipe, que recebe 
convidados e amigos para um animado sarau. A 
família Argôlo é a mais tradicional família 
musical de nosso estado, onde podemos citar o 
maestro Alvino Argôlo, virtuoso violonista e 
atual presidente da Ordem dos Músicos do Brasil 
- Secção Sergipe, João Argolo, concertista de 
renome internacional, mestre em violão do 
Conservatório de Música de São Paulo, estes só 
pra citar.Trata-se de um ambiente familiar, de 
amigos, onde músicos e apreciadores do 
chorinho são recebidos pela família de mestres 
para celebrar o gênero. Por lá você encontra 
além de músicos da família, virtuosos 
instrumentistas como Vieira Sete Cordas, Mestre 
Patrocínio (Sax), Givaldo do Bandolim e 
visitantes ilustres que por aqui passam. 
Obs.: Não se trata de um bar ou restaurante.  
 

http://www.samb
achoro.com.br/ca

sas/ 
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RECANTO DO 
CHORINHO 

 

O Parque da Cidade não é só a maior área verde 
da capital. É também de onde se pode apreciar o 
encontro do rio com o mar e o mais belo nascer 
de Lua Cheia, regado ao som de virtuosos 
chorões como Agnaldo do Bandolim 
(proprietário da casa), Valtinho do Acordeon e 
convidados especiais de nossa cidade ou que por 
aqui estão em visita. Lá acontece os eventos da 
"Associação Recreativa e Cultural Recanto do 
Chorinho". Além dos tradicionais caldinhos, não 
deixem de provar algumas delícias da culinária 
regional como macaxeira frita, maniçoba e tantos 
outros.  
 

http://www.samb
achoro.com.br/ca

sas 

 

 

 

Especial ‘Choros e 
Canções’ 

comemora os 15 
anos da Aperipê 

FM 
 

Os 15 anos da Aperipê FM 104,9 foram 
comemorados com o bom e velho chorinho no 
fim de tarde desta sexta-feira,10 de dezembro. 
Foram dois shows ao vivo durante o programa 
‘Choros e Canções’ da Aperipê FM. O 
apresentador Ricardo Gama recebeu no estúdio 
da 104,9 Silvina e os Bohemios Nota 10, além 
do Quarteto Chorado. Silvina é uma das 
principais representantes do chorinho no estado, 
e já há muitos anos vem embalando as noites 
sergipanas com sua música tipicamente 
brasileira. A edição especial do ‘Choros e 
Canções’ começou excepcionalmente às 17h, 
uma hora mais cedo que o habitual. Além de 
comemorar o aniversário da FM, o programa 
também foi dedicado a uma das lendas do samba 
carioca, Noel Rosa que estaria completando o 
seu centenário neste sábado, 11 de dezembro. 

 

www.fundaçaoap
eripe.com.br/noti

cias 

Projeto 'Na calçada 
da Valdice tem...' 

acontece dia 2 

A fim de dar visibilidade às ações educativas e 
culturais desenvolvidas por alunos e professores 
da Escola e Oficina de Artes Valdice Teles 
(EOAVT), será realizada no próximo dia 28, a 
partir das 18 horas, a primeira edição de 2010 do 
projeto 'Na Calçada da Valdice tem...'. O projeto, 
que acontece desde 2007, sempre nas últimas 
sextas-feiras do mês, desta vez homenageará o 
violonista João Rodrigues. O evento é aberto ao 
público e envolve professores, alunos, 
funcionários e colaboradores da EOAVT. Nesta 
primeira edição, o violinista João Rodrigues (em 
memória), considerado um mestre do choro 
sergipano, será homenageado através de 
apresentações preparadas pelo grupo de 

http://www.infone
t.com.br/cultura/l 
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professores e alunos da escola e com 
depoimentos de seu grupo de amigos.Segundo 
José Eugênio Enéias Santos, diretor da EOAVT, 
esta é uma forma de reconhecer o quão 
significativo é o trabalho que o músico produziu 
em vida. "Depois de quase um ano de sua morte, 
faremos essa homenagem para mostrar a 
importância de João Rodrigues para a música 
sergipana. Além de ser uma pessoa bastante 
conhecida na roda de choro, tendo várias de suas 
obras gravadas por diversos artistas, suas 
produções também são excelentes fontes de 
pesquisa de acordes e partituras para os nossos 
estudantes de música", conta.Durante o evento, 
será exibida uma projeção sobre a vida e a obra 
do violonista. Também estará exposto, em um 
mural, o resultado de uma pesquisa teórica que 
os alunos da escola fizeram a respeito do músico. 
"Além da teoria, os estudantes vão apresentar na 
prática o que aprenderam tocando em sax e 
clarineta um chorinho de João Rodrigues. Já os 
professores da escola irão realizar um estudo em 
choro da música popular brasileira", antecipa 
Eugênio.  

 

Violonista João 
Argollo recebe 

homenagem 

Nesta quarta-feira, 30, às 19h30, a Escola e 
Oficina de Artes Valdice Teles (EAOVT) realiza 
mais uma edição do projeto 'Na Calçada da 
Valdice tem ...'. A noite será dedicada ao 
centenário de nascimento do violonista João 
Argollo, falecido recentemente, aos 99 anos. A 
programação começa com a projeção de fotos da 
vida do violonista. Em seguida, acontecerão 
várias apresentações de artistas convidados, entre 
eles os filhos do professor Argollo, Alvino 
Argollo e Eliana Argollo, o Quinteto Sanfônico 
de Aracaju, os Canarinhos de Aracaju, além de 
alunos da EOAVT.A Escola e Oficina de Artes 
Valdice Teles, mantida de Fundação Municipal 
de Cultura, Turismo e Esporte da Prefeitura de 
Aracaju (Funcaju), fica na avenida Pedro 
Calazans, 737, bairro Cirurgia. Telefone: 
(0xx79) 3211-6913.João Argollo foi responsável 
pela formação de gerações de músicos 
sergipanos e pela difusão do violão clássico no 
estado. Transformou sua própria casa em um 
reduto para os amantes da boa música, onde até 
hoje acontece o 'Sarau da Família Argollo', 
iniciado há 50 anos.O Professor Argollo tocou 

http://infonet.com
.br/noticias/ 
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com vários nomes da música popular brasileira, 
a exemplo de Carmen Miranda, Dorival 
Caymmi, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria, 
Altemar Dutra, entre muitos outros. 

Grupo Renovação 
do Choro no 

Projeto 
Sergipanidades 

Apresentado por Ricardo Gama das 16h às 18h, 
o programa Acervo trará como tema Produtores 
que atuam nas diferentes cenas musicais de 
Sergipe. Entre os convidados estão Alexandre 
Hardman, produtor do Coverama, Marcelinho 
Hora, sócio do Espaço Emes e Sargento Pinto, 
produtor de eventos do samba. O apresentador 
Ricardo Gama também está a frente do Choros e 
Canções, veiculado das 18h às 19h, tendo como 
tema dentro do Sergipanidade ‘Quem fez e quem 
faz a cena de choro sergipano?’. O bate papo 
será com Sergio Tadeu e o grupo Renovação do 
Chorinho, Alvino Argolo, músico e produtor 
musical, e Daniela Moura, autora de monografia 
sobre chorinho em Aracaju. 

 

http://projetoserg
ipanidade.blogspo

t.com/ 
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ANEXO III: 

LISTA DE JORNAIS DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX 
ENCONTRADOS: 

 
 
 
 

Jornais do século XIX pesquisados na 
Biblioteca Epiphâneo Dória. 

Jornais do século XIX pesquisados no 
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

O Horizonte- 1875, 1885/86 O Pharol- 1885-1887 

O Estado de Sergipe- 1890 O Monitor- 1890 

O Diário Oficial do Estado- 1895/96 O Republicano-1890 

O Guarany- 1881 A notícia- 1896 

Jornal do Aracaju- 1870-1873 e 1875 O Pivô- 1900 

O Jornal de Sergipe- 1867 Diário Oficial do Estado- 1895-1897 

 
 
 
 

 
 
 


