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Apresentação

A nona edição

Para fechar o ano com renovado 
otimismo, sai a nona edição do 
Guia Musical de Brasília. 

A capa é dedicada à baiana-brasi-
liense Rosa Passos, a maior embaixa-
dora da música brasileira ao redor do 
mundo, dona da voz mais versátil da 
MPB. A matéria está baseada na exce-
lente dissertação de mestrado que a 
cantora e professora Gabriella Villar 
defendeu na Universidade Federal 
da Paraíba, fruto de uma alentada 
pesquisa sobre a performance de Ro-
sinha, que mora em Brasília desde a 
década de 70. 

Cássia Eller, outro talento que 
floresceu no Quadradinho, compare-
ce nesta edição exatamente no mês 
em que completaria 59 anos. O gan-
cho da matéria é a estreia do show 
Cássia Rejane – Mais que Eller, 
montado pela banda Trupe Lendas e 
Canções, liderada pelo gaúcho-brasi-
liense Eliéser Lucena.

Antônio Carlos Bigonha, subpro-
curador-geral da República, pianista 
e compositor, autor de quatro álbuns 
de músicas sublimes – “boas para 
beijar”, como escreveu um crítico ja-
ponês – conta aqui detalhes de sua 
sólida carreira, alicerçada em par-
cerias que incluem Toninho Horta e 
Dori Caymmi.   

Outro entrevistado é o trompe-
tista paraibano-brasiliense Moisés 
Alves, que teve o privilégio de ser 
regido pelo maestro Cláudio Santoro 
no início da carreira.   

Uma “prata da casa” neste núme-
ro, com esse título apenas porque 

nasceu em Brazlândia, é o talentoso 
saxofonista e professor de mão cheia 
Carlos Gontijo, bastante conhecido 
também no Exterior. 

Outro brasiliense da gema nes-
ta edição é o jovem bandolinista Ian 
Coury, hoje no Berklee College of 
Music, cuja biografia foi contada num 
livro para o público infantil do econo-
mista e poeta José Carlos Peliano. 

Antes de desejar a vocês a boa 
leitura, lembramos que estão aber-
tas, de 13 a 30 de dezembro, as ma-
trículas para o primeiro semestre da 
Escola Brasileira de Choro Raphael 
Rabello. Os testes de nivelamento 
serão realizados na primeira semana 
de fevereiro. 

Então, boa leitura! n
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Música do coração
O ano é 2008 em Vitoria-

-Gasteiz, capital da provín-
cia de Álava, no País Basco. 

Vai começar o show de Rosa Pas-
sos na 32ª edição do seu Festival 
de Jazz. Toda sorrisos, ela entra 
no palco, cumprimenta a banda, 
joga uma rosa vermelha para o 
público, estende os braços, faz o 
gesto das mãos postas, e canta 
Vatapá, de Dorival Caymmi, com 
seus fraseados típicos, a ginga 
salpicada de acentos e desloca-
mentos rítmicos, as sílabas pro-
longadas como na frase “um bo-
cadinho maaaaaais”... A canção 
termina com um scating: ieeeee-
eeeeeeéieeeeeeeeeieeeeieeeeiie-
eeeeeeeeeié… 

Rosa está acompanhada de Fá-
bio Torres (piano), Paulo Paulelli 
(baixo) e Celso de Almeida (ba-
teria). Ela conversa com o públi-
co, diz que é uma honra estar no 
evento, elogia a beleza da cidade, 
agradece o carinho da plateia, e 
segue o show com mais 15 can-
ções – Marina Morena (Caymmi), 
Verbos do Amor (Abel Silva e João 
Donato), A Ilha (Djavan), Só Danço 
Samba (Jobim)… 

Acontece que esse show está 
no YouTube e, para nossa sorte e 
deleite, aconteceu que uma licen-
ciada da Universidade Federal da 
Paraíba, já se preparando para o 
mestrado, depois de concluir a 
graduação em Educação Musical e 
Canto Popular em 2014, resolveu 

assisti-lo por sugestão de um cole-
ga. Antes de chegar na Ladeira da 
Preguiça (Gilberto Gil), a 16ª can-
ção do show, ela já havia escolhido 
o tema para a sua dissertação de 
mestrado em etnomusicologia: “A 
performance de Rosa Passos na 
canção popular brasileira”. 

A minha hipótese é que a es-
colha dessa pesquisadora, Maria 
Gabriella Cavalcanti Villar, conso-
lidou-se na 13ª canção, Morena 

Doutora Honoris Causa pelo Berklee 
College of Music, 2008
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Boca de Ouro (Ary Barroso), ou 
talvez na 15ª, Só tinha de ser com 
você (Jobim).

A dissertação de Gabriella 
Villar foi defendida em 2019 e 
publicada em livro, pela Editora 
Appris, de Curitiba, no final de 
junho de 2021, com o título Rosa 
Passos – Uma Artista da Criação. 

Desde o início, houve uma 
simpatia mútua entre Rosa e Ga-
briela, o que facilitou a pesquisa, 
sem comprometer o seu rigor, 
garante a pesquisadora.  Mais 
um dado interessante é que Ga-
briela foi orientada por outra 
mulher, a Doutora Adriana Fer-
nandes, de maneira que o traba-
lho foi construído sob pontos de 
vistas femininos. 

O livro tem quatro capítulos. 
O primeiro é um esboço biográfi-
co da artista, com o estudo – pio-
neiro em muitos aspectos – de 
seus caminhos profissionais, de 
sua relação com a indústria cultu-
ral, e da etnografia de sua perfor-
mance nos estúdios de gravação 
e nos palcos. 

Nos três capítulos seguintes, a 
autora analisa a performance de 
Rosa Passos nas apresentações 
de Águas de Março de Tom Jobim 
(álbum Eu e Meu Coração, 2003), 
A Ilha de Djavan (32º Festival de 
Jazz de Vitoria-Gasteiz) e Dunas, 
de Rosa Passos e Fernando de Oli-
veira (álbum Som de Casa). 

A obra se lê com enorme de-
leite, ainda mais se estiver acom-

“A voz mais bonita do mundo”, na opinião do celista Yo-Yo Ma
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panhada da audição dos discos e 
shows de Rosinha, à disposição 
nas plataformas digitais. 

Iniciação – Rosa Passos, ca-
çula de cinco irmãos, nasceu em 
Salvador no dia 13 de abril de 
1952. Aos cinco anos teve aulas 
de piano e chegou a tirar dez no 
curso de teoria musical da Esco-
la Santa Cecília. Entre os 6 e 11 
anos, ouvia o pai tocar violão e os 
discos de jazz que ele botava na 
vitrola. Aos 11 anos teve o estalo, 
quando a sua irmã lhe mostrou o 
compacto Orfeu do Carnaval com 
João Gilberto. Desde então ela o 
elegeu como guru, a ponto de ser 
chamada até hoje de “João Gilber-
to de Saias”. 

Segundo Gabriella Villar, des-
de essa época Rosa Passos optou 
por estudar música sozinha. Suas 
primeiras aulas foram tomadas 
dos discos de João Gilberto e de 
Johnny Mathis. Foi com eles que 

ela começou definir a sua própria 
forma de cantar, de respirar, de 
executar a sua dicção. 

Depois vieram outras influên-
cias: Johnny Hartman, Nat King 
Cole, Ella Fitzgerald, Carmen 
McRae, Shirley Horn, Billie Holi-
day, Nina Simone, Sarah Vaughan, 
Etta James, Diane Schuur, Dinah 
Washington, Betty Carter, Nancy 
Wilson e Julie London. Com essa 
divas, ela aprendeu os truques da 
“respiração/expiração silenciosa, 
postura intimista, uso de variados 
timbres, articulação rítmica, mu-
danças melódicas/intervalares e 
os scat singings/bebops”, informa 
Villar. 

Bill Evans, Oscar Peterson e 
Kenny Baron também tiveram 
peso nas definições do seu jeito 
de cantar e tocar. Rosa percebeu 
que o piano é um instrumento 
muito próximo da voz e se im-
pressionou com a capacidade 

Rosinha em plena forma, agora explorando as redes sociais como o Facebook

AC
Q
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desses músicos de fazer impro-
visações melódicas adaptáveis à 
sua voz. 

O panteão brasileiro de Rosa 
Passos é extenso. Inclui Elizeth 
Cardoso, Dalva de Oliveira, Maysa, 
Elis Regina e Clara Nunes. Entre 
os seus influenciadores na com-
posição estão Ary Barroso, Dorival 
Caymmi, Tom Jobim, Edu Lobo, 
João Bosco, Chico Buarque, Gilber-
to Gil e Djavan. 

Música do coração – Rosa 
Passos, diz Gabriella Villar, valo-
riza o autodidatismo, enfatizando 
porém a dedicação, a disciplina, o 
perfeccionismo e a escuta atenta 
que ela imprime no estudo de to-

dos os aspectos da música, como 
a levada do violão, os acordes, a 
melodia, o ritmo etc. 

Outro grande valor seu é a in-
tuição, “no momento do fazer, da 
prática, da criação”, envolvendo os 
arranjos, os scats, as composições. 
Esse seu lado intuitivo Rosa cha-
ma de “música do coração”. Pou-
ca gente sabe, mas ela já compôs 
como melodista mais de duzentas 
canções, das quais gravou menos 
de 60 até agora. 

O marco inicial de sua carreira 
foi a gravação em 1979 do disco Re-
criação, em parceria com Fernando 
de Oliveira, pela gravadora Chante-
cler. Com o mercado em baixa, o 

O vasto panteão de Rosa Passos inclui João Gilberto, Tom Jobim, Dorival Caymmi, 
Djavan, Johnny Mathis, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone, Elizeth Cardoso, 
Dalva de Oliveira, Maysa, Elis Regina e Clara Nunes, entre outros e outras
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disco não fez muito sucesso, o que 
a levou a cantar na noite de Bra-
sília, conforme contou a Gabriella 
Villar. A coisa deslanchou quando 
os filhos, Alexandre, Leonardo e Ju-
lianna, ficaram grandinhos. 

Primeiro, ela cantou no Bar 
Amigos, na 105 Norte, com o gui-
tarrista Helder da Silva Miranda, 
entre 1982 e 1984. Depois, no pal-
co do Bar Degraus, onde conhe-
ceu o guitarrista e violonista Lula 
Galvão, o baixista Jorge Helder, o 
pianista Toni Yocatán e o bateris-
ta Erivelton Silva. No repertório, 
bossa nova, boleros e sambas. No 
final da noite, “canções mais len-
tas”, pro pessoal dançar. Em 1988 

e 1989, ela e Lula Galvão fizeram 
shows no Mistura Fina. 

Rosa conta que nessa época 
“era a cobaia de Lula de acordes”, 
e o próprio Lula disse a Gabriella 
Villar que a dupla praticava “uma 
mistura da música improvisada 
com a música brasileira”. O re-
sultado foi a parceria que já dura 
quase 40 anos, Lula tendo se tor-
nado o seu principal arranjador 
nas criações para voz e violão. 

MPB com Jazz – Gabriella de-
fine Rosa Passos como uma “ar-
tista brasileira que une a música 
de seu país com a abordagem do 
cool jazz norte-americano”. Ao 
criar o seu próprio estilo de fazer 
música, ela alia “suas caracterís-
ticas nacionais, valorizando-as e 
exaltando-as em diálogo com o 
jazz estadunidense”. 

O fato de seu estilo não ser 
tão comercial (uma caracterís-
tica que Gabriella  problematiza 
no livro), Rosa Passos teria feito 
mais sucesso no Exterior do que 
no Brasil, o que a tornou a artista 
brasileira mais conhecida lá fora, 
depois de se apresentar em 39 
países. Provavelmente, ela seja 
a maior embaixadora da MPB ao 
redor do mundo.  

Sua carreira internacional co-
meçou com o convite da cantora 
japonesa Junko Kitagawa para 
cantar em Tóquio, em 1990. Des-
de então ela estourou também 
nos Estados e na Europa, com 
passagens pelos mais impor-
tantes templos da música, como 
Carnegie Hall, o Lincoln Center, o 
Blue Note e o Jaz Au Bar. 

AC
Q
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Seus discos são estudados 
no Berklee College of Music, que 
lhe concedeu o título de Douto-
ra Honoris Causa. Ela recebeu 
também os títulos de cidadania 
de San Sebastián e Pamplona, 
na Espanha, e um certificado de 
Boston pela divulgação da músi-
ca brasileira naquela cidade, ha-
bitada por uma grande colônia 
brasileira.  

Em 2002 Rosa foi convidada 

por Yo-Yo Ma para participar do 
disco Obrigado, Brazil, com duas 
faixas, Chega de Saudade e Amor 
em Paz, ambas de Vinicius e Jo-
bim. O álbum ganhou o Grammy 
de 2003. Yo-Yo Ma disse então que 
Rosa era “a nova pérola brasileira 
na Bossa Nova”, e “a voz mais bo-
nita do mundo”. 

Entre as suas parcerias inter-
nacionais destacam-se, além de 
Yo-Yo Ma, o baixista Ron Carter, o 

O contrabaixista Ron Carter disse que o álbum Entre Amigos está entre os seus dez 
mais preferidos
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saxofonista e clarinetista Paqui-
to D’Rivera, o cantor, compositor 
e guitarrista Henri Salvador, o 
pianista Kenny Baron, o trompe-
tista Wynton Marsalis. 

Uma delícia! – Meninos e me-
ninas, eu li! O livro de Gabriella 
Villar tem dezenas de outras in-
formações sobre esse patrimônio 
da música brasileira que é a Rosa 
Passos. Como é impossível dar 
conta delas neste espaço, termino 
a resenha com uma rápida pince-
lada sobre uma das três canções 
cujas performances ela analisou. 

Posso assegurar que não é 
preciso dominar a teoria musical 
para fazer uma leitura prazerosa 
dos três capítulos dedicados a es-
sas análises, ainda que se percam 
as informações mais técnicas, so-
bre as harmonias, por exemplo.

Segue abaixo uma pequena 
amostra da maneira como Ga-
briella apresenta o fraseado rít-
mico da versão de Rosa Passos e 
Paulo Paulelli de Águas de Março 
retirada do álbum Eu e Meu Cora-
ção (2003), que pode ser ouvido 
no YouTube para o seu acompa-
nhamento:

(1) Tchiptubi cunjundjundjun
       Ataque da voz
(2) tchinéééé
       Sustenta nota
(3) tchiummmm
       Sustenta nota
(4) tungondon
       Staccato
(5) tchun guié tchu djon djon 

tchi né

       Staccato
(6) É pau
     Staccato; deslocamento do 

tempo forte
(7) É pedra
   Stacatto; deslocamento do 

tempo forte
(8) É o fim do camin—ho
      Breve prolongamento da nota 

com o fonema “min”
(9) É um resto de toco pouco 

sozinho
      Ataque percussivo nas síla-

bas destacadas

No total, são 77 os passos da 
análise desse fraseado, depois repe-
tidos na análise das harmonias, com 
a indicação das cifras do violão. 

Os passos 41, 42, 43 e 44 são 
apresentados assim:

(41) hummmmm
         Sustenta nota 
(42) tchi tchi tchi tchu tchu 

tchugon tchuqueenguen tchu dum 
din din din din tenhum

        Seguidos ataques; staccato; 
sustenta nota

(43) Tchugundjum
       Sequência de acentuações; 

dinâmica decrescente
(44) iéquidjoi tchôdjôdjô tchinhé
       Mantém dinâmica; sequência 

de acentuações

Uma delícia! – diria Rosa Passos. 

A última informação, que não está 
no livro: Paulo Paulelli (Filhote), o bai-
xista que acompanha a Rosa é neto da-
quele Arnesto do samba do Brás, que 
deu o bolo no Adoniran Barbosa (Nós 
fumo e num encontremo ninguém…)!     
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Bora Brasil!

No dia 16 de outubro, o 
brasiliense Ian Coury, 
bandolim de dez cordas, 

fez o seu primeiro show solo em 
Boston, nos Estados Unidos. No 
repertório, Bora Brasil!, compo-
sição sua. Ele estava radiante e, 
a julgar pelos aplausos, contami-
nou o público. 

Ian, 19, é um dos talentos brasi-
lienses com vocação internacional. 
Filho do  pandeirista Carlos Coury, 
começou a estudar bandolim (de 
oito cordas, inicialmente) aos oito 
anos, extasiado por uma perfor-
mance de Armandinho Macedo no 
primeiro  show que assistiu no Clu-
be do Choro, levado pelo pai. 

Fá
bu

la
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O menino e o bandolim

Que acordes acordes com seus dedos

traga notas que tu anotas bem

soltes no bandolim os seus segredos

reveles a beleza que ele tem!

Bandolim, dó, ré, mi, siga os enredos

afine-se do jeito que convém

toque os sons limpos sem os arremedos

mostra alva a voz das cordas também

Juntos o bandolim e o menino

um encontro encantado, que perdure!

Com boa sintonia, ajuste fino

O bandol-Ian com seu jeito augure

boa pegada com dom cristalino

pelas mágicas mãos de Ian Coury

Seu primeiro professor, Mar-
celo Lima, compositor de Músi-
ca Brasileira do Mundo (MBM), 
como ele mesmo diz, foi quem o 
desencaminhou em direção ao 
Choro, levando-o a incluir entre 
suas referências Jacob do Ban-
dolim e Hamilton de Holanda.  

Precoce, Ian se apresentou 
várias vezes com o Hamilton 
e o Armandinho, e figuras do 
calibre de Paquito de D’Rivera, 
Cláudio Roditi, Toninho Horta 
e  Manassés de Souza. Desde 
o segundo semestre do ano 
passado ele estuda no exclu-
sivíssimo Berklee College of 
Music em Boston, cujo lema 
lhe é apropriado: “To be, ra-
ther than to seem: Ser, em vez 
de parecer”. 

No ano passado o economis-
ta, poeta e escritor José Carlos 
Peliano publicou O Menino do 
Bandolim, uma pequena bio-
grafia ilustrada do Ian, destina-
da a despertar nas crianças o 
interesse pela música. 

Editado pela Editora Patuá, 
o livro foi apresentado por Nel-
son Faria e prefaciado por Ar-
mandinho Macedo. 

O Nelson achou o livro lindo 
e disse que ainda “ouviremos 
muitas e muitas histórias desse 
‘bandol-Ian’, que conquistará o 
mundo com seu talento e sua 
música que, por mais séria e 
profissional que seja, terá sem-
pre impregnada em si a alma 
doce e singela do eterno ‘meni-
no do bandolim’”.

Armandinho escreveu: “E a 
história continua… O gosto pela 
música, a paixão pelo instru-
mento, foi assim comigo e assim 
veio desenrolar na vida de Ian 
que desde pequenino trocou 
brinquedos e a molecagem por 
um atrativo maior que passa a 
ser o alimento necessário de 
seu dia a dia”. 

No final, Peliano dedicou-lhe 
um soneto: 
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Cássia Rejane

Sempre há uma distância 
entre a persona do artista, 
construída como mito, e a 

sua pessoa privada, warts and 
all (com verrugas e tudo), como 
se diz em inglês. Essa distância é 
um dos elementos que permitem 
aos críticos discorrer a respeito 
da autonomia relativa da obra de 
arte em relação ao autor. No caso 
de Cássia Eller, a insatisfação da 
família com a sua imagem públi-
ca de roqueira cabulosa levou à 
montagem do show Cássia Reja-
ne – Muito Mais que Eller, com 
estreia marcada para o dia 10 de 
dezembro, data em que a canto-
ra completaria 59 anos. 

O festejado documentário 
Cássia Eller (2014), de Paulo 
Henrique Fontenelle, com depoi-
mentos da mãe, Nancy, da espo-
sa, Maria Eugênia, do filho, Chi-
cão, e de amigos e parceiros mais 
próximos, já havia esclarecido 
parte da mitologia. Por exemplo, 
ela não morreu de overdose mas 
de um enfarte agudo do mio-
cárdio, talvez decorrente de um 
problema cardíaco congênito, 
como se supôs na época. Tempos 
depois o Ministério Público do 
Rio de Janeiro atribuiu  o enfarte 
a erro médico, mas o caso foi ar-
quivado sem a responsabilização 
do hospital. 

O show Cássia Rejane – Mui-
to Mais que Eller mobiliza re-
cursos do teatro e uma trilha de 

uma dúzia de canções autorais 
para contar a história da artis-
ta desde o nascimento em 1962 
até 1989, quando sua carreira 
decolou. O Guia Musical entre-
vistou os dois principais res-
ponsáveis pelo espetáculo, Car-
la Eller, irmã de Cássia, e Eliéser 
Lucena, amigo da família.

É da mãe de Cássia, Nancy, a 
ideia do show, que deveria ter 

A Trupe Lendas e Canções ensaiando

AC
Q
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sido lançado no ano passado, 
não fosse a pandemia. O proje-
to nasceu quando Eliéser Luce-
na, diretor da Matriz Cultural, 
empresa de gestão de projetos 
culturais, e líder da banda Tru-
pe Lendas e Canções, começou a 
fazer perguntas sobre a vida de 
Cássia. Depois de alguns bate-
-papos, ele exclamou: “Mas esta 
não é a Cássia que nós conhe-
cemos”! Carla Eller confirmou: 
“Não, esta é a Cássia Rejane, a 
minha irmã, não a artista”.  

Com o sinal verde de Nancy 
e dos irmãos, Eliéser começou a 
escrever o roteiro, com base nas 
crônicas familiares. Para cada 
capítulo preparou uma canção. 
As músicas foram compostas pe-
los quatro compositores da Tru-
pe – o próprio Eliéser, Lia Lima, 
Carlão Rocha e Cleidy Melo. Os 

arranjos ficaram por conta da 
esposa de Eliéser, a pianista e te-
cladista Silvana Lucena. 

A narração da história que 
amarra as músicas coube à atriz 
Tel Bapi, de grande talento cômi-
co. A cantora e compositora Lia 
Lima interpreta as canções com 
a sua voz possante e grande sen-
timento. Do elenco participam 
ainda: Eliéser, na percussão (ca-
jón); Silvana, no teclado; Elvis 
Santos, no contrabaixo; Marcelo 
Mosmann, na bateria; além de 
Bororó, Mauro Rocha e Rafael 
Figueiredo.  

Cuidado, spoilers – Aqui 
vão alguns spoilers da história. 
O nascimento de Cássia ocorre 
em 1962, no Rio de Janeiro, a 
mais velha dos cinco irmãos, “a 
única que me deu trabalho”, con-
tou Nancy Eller ao Guia Musical. 
“Ela era uma moleca”! Aos quatro 
anos, com febre reumática, to-
mava Benzetacil. Tempos depois 
dizia que não iria viver muito, e 
previa que seria mãe aos 30 anos. 

A relação com os irmãos foi, 
para dizer o mínimo, intensa… 
Uma de suas travessuras consis-
tia em mastigar bolachas Mabel e 
oferecer a papa aos irmãos. 

O pai, Altair, sargento do 
Exército, mudava-se constante-
mente com a família de cidade 
em cidade – Belo Horizonte, San-
tarém, Brasília. Por isso, embora 
fosse carioca, Cássia tornou-se 

Cássia Rejane na escola nos anos 70
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uma torcedora fanática do Atléti-
co Mineiro. Eliéser acha que por 
essa razão ela acabou “interiori-
zando várias culturas”. 

Um capítulo é dedicado ao 
seu primeiro show em Brasília. 
Outro, talvez o mais poético, 
fala de sua relação com a es-
posa Maria Eugênia, ilustrado 
pela bela canção Estrelas na 
Janela, composta por Lia Lima, 
arranjo de Silvana Lucena e le-
tra do poeta Mauro Rocha:

O mundo talvez não entenda
Os passos de dança que eu dou
Minha esperança não é pequena
Acredito em mim e no amor

O último episódio refere-se à 
tomada de consciência da artis-
ta: “Agora eu sou Cássia Eller”. A 
música, A alma grita - Rejane, de 

Carlão Rocha, foi inspirada no 
trecho de uma entrevista que ela 
deu à TV Cultura, em que diz que 
só estava pensando em música, 
harmonias, notas, e em nada 
mais, “como dar entrevista, por 
exemplo”… “Aí quem é vendedor, 
vende, quem é cantor, canta”.

Eliéser Lucena, filho de uma 
família de músicos do Rio Gran-
de do Sul, tem consciência de 
que está fazendo uma aposta 
ousada em termos mercadoló-
gicos. Seu show foi inteiramente 
composto de músicas autorais, 
sem nenhum hit de Cássia Eller. 
“Não queremos repetir o mais 
do mesmo dos outros grupos 
que homenageiam a Cássia”, diz 
ele, animado com a perspectiva 
de levar o show a 15 cidades do 
Brasil no próximo ano. n

Por iniciativa do deputado Cláudio Abrantes, a Câmara Legislativa do Distrito Federal 
acaba de aprovar uma Moção de Louvor em homenagem a Cássia Eller
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Música  para beijar
Ao entrar no quintal do 

subprocurador-geral da 
República, pianista e com-

positor Antônio Carlos Bigonha, 
no Setor de Mansões Dom Bosco, 
a gente se depara com um gran-
de painel de azulejos de Athos 
Bulcão, composto especialmente 
para a casa. As peças foram parar 
em 2004 na capa do primeiro CD 
de Bigonha, o Azulejando, título 
do chorinho que ele dedicou ao 
amigo Bulcão, o criador da pele 
de Brasília, complemento dos ei-

xos do Lúcio Costa e das curvas do 
Niemeyer. 

De chofre, o editor do Guia Mu-
sical faz uma provocação política à 
guisa de cumprimento: “Eu o en-
trevistei para a revista do Sindjus 
no início do século, numa época 
em que o Ministério Público ainda 
defendia o princípio da presunção 
de inocência”! Bem humorado, Bi-
gonha dá uma resposta séria, antes 
da conversa tratar de música: “Eu 
estou preso ao Ministério Público 
guardião das garantias fundamen-

A amizade com Dori, Danilo e Nana Caymmi começou no estúdio de Francis Hime

Di
vu

lg
aç

ão



20

tais. Ele se desviou um pouco do 
caminho, mas vai voltar a cumprir 
o seu melhor papel, de advogado 
da sociedade, e não de delegado 
nacional”. 

Voltando ao motivo da entre-
vista, o pianista-compositor faz 
um resumo de sua vida e carreira. 
Tomou as primeiras lições de piano 
com a mãe, dona Helena, em Ubá, 
Minas Gerais. Estudou também com 
a professora Ana Lúcia d’Ávila, so-
brinha do cantor Nelson Ned, seu 
conterrâneo. Quando tinha de onze 
para doze anos, o pai, funcionário 
do Banco do Brasil, foi transferido 
com a família para Brasília. E aqui 
ele cursou piano clássico na escola 
Lorenzo Fernández. No final da dé-
cada de 70, frequentou a Escola de 
Música de Brasília, como aluno do 
maestro Emílio de César. Termi-
nando o segundo grau, ingressou 
na UnB, onde concluiu o curso de 
piano clássico.

Desde criancinha – Compo-
sições Antônio Carlos Bigonha faz 
desde os sete anos, incentivado 
pelo avô materno, um violinista 
descendente de italianos. Os pro-

fessores de piano não gostavam 
nada de seus exercícios, achan-
do que eles tiravam “a disciplina 
do estudo”. A ideia de se lançar 
como compositor se concreti-
zou no dia 21 de abril de 2001, 
no show Saudades de Brasília, 
apresentado na Sala Martins 
Pena do Teatro Nacional. 

“Eu chamei o Eládio Oduber, um 
pianista, que eu conheci no Gate’s 
Pub e no Bom Demais, líder de uma 
banda ótima, a Cocina del Diablo. O 
Eládio produziu o show, tocou pia-
no, e eu toquei também. O repertó-
rio foi todo autoral, com o Ademir 
Júnior no saxofone, o Rômulo Duar-
te no contrabaixo, o Erivelton Silva 
na bateria, e o Cleiton Souza tam-
bém no saxofone”. 

No ano seguinte, Bigonha co-
nheceu Toninho Horta na casa 
do amigo Marquinho, marido da 
poeta Amneres Santigo. Mostrou-
-lhe algumas músicas e, para sua 
surpresa, Toninho lhe perguntou 
se não gostaria de gravar com ele. 
“Aí eu quis, né! Lógico”! Desse en-
contro resultou o CD Azulejando, 
produzido por Flávio Henrique, do 

Parceria com Toninho Horta nasceu em 2002 Perto do Tom e também do Clodo Ferreira
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estúdio Via Sonora de Belo Hori-
zonte, com as participações de 
Toninho Horta (violão e guitarra), 
Juarez Moreira (guitarra),  Esdra 
Ferreira, o Neném (bateria), Mau-
rício Freire (flauta) e Chico Ama-
ral, da banda Skank (flauta). As 
duas canções com letra, O Lamen-
to do Pierrô e Maio Azul, foram 
interpretadas por Marina Macha-
do. O disco ganhou o IV Prêmio 
BDMG Instrumental, e Bigonha 
saiu em turnê por Belo Horizonte, 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

O encontro com Dori – Na 
sequência, o produtor Flávio 
Henrique de Belo Horizonte 
apresentou a Bigonha a cantora e 
compositora Simone Guimarães, 
que lhe propôs parceria. Daí re-
sultaram duas canções, Flor de 
Pão e Confissão, gravadas para 
o CD Flor de Pão de Simone no 
estúdio Biscoito Fino de Francis 
Hime, no Rio. Ali Bigonha conhe-
ceu Dori Caymmi, que arranjou a 
valsa Confissão, depois gravada 
também por Nana Caymmi. 

A partir dessa experiência, e da 
amizade imediatamente iniciada 
com Dori, Danilo e Nana, Bigonha 
deu um passo gigantesco na car-
reira. Com Dori gravou o segun-
do disco, Urubupeba, em 2010, 
com todos os arranjos de Dori. O 
próprio Bigonha tocou o piano; a 
guitarra, Paulo André Tavares e 
Dori Caymmi; o baixo, Oswaldo 
Amorim e Jorge Hélder; a bateria, 
Leander Motta e Jurim Moreira; e 
a percussão, Michael Shapiro. O 
álbum gerou shows no Clube do 
Choro, no Rio e Belo Horizonte. 

Oito anos depois, ele quis gravar 
um disco só com piano (ele pró-
prio), baixo (Jorge Hélder) e bate-
ria (Jurim Moreira), o Anathema. 
Detalhe: com a segunda faixa do 
álbum, Que ironia, inaugurou uma 
nova parceria, dessa vez com o com-
positor Clodo Ferreira, renovada no 
disco seguinte, o último, Saudades 
de Amanhã, lançado em dezembro 
do ano passado. 

Os arranjos do piano e da or-
questra desse disco foram feitos 
por Dori Caymmi, que, aliás, foi 
quem o engatilhou. Isolado pela 
pandemia em Petrópolis, um dia 
Dori ligou para Bigonha pergun-
tando se ele não tinha “música pra 
gente arranjar”. Ele tinha algumas, 
e compôs outras para completar o 
álbum com uma pegada confessa-
damente jobimiana. “Não é à toda 
que eu me chamo Antônio Carlos”, 
diz ele, atribuindo seu nome de 
batismo à Bossa Nova. 

A faixa Perto do Tom é a que 
compôs com Clodo Ferreira. O Pró-
logo e o Epílogo ele compôs com 
Dori. No violão comparece Dori; no 
contrabaixo, Jorge Hélder; na bate-
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ria, Jurim Moreira. O luxo das cor-
das, por indicação de Dori, coube a 
uma orquestra de São Petersburgo, 
regida pelo maestro brasileiro Kle-
ber Augusto. 

Infelizmente, não temos espaço 
para estender estes comentários. 
No entanto, o Guia Musical não po-
deria deixar de registrar três infor-
mações relevantes:

1) O nosso entrevistado en-
caminhou os três filhos para a 
música, deixando que cada um 
escolhesse o instrumento: Ro-
berto, o caçula, ficou com a ba-
teria; Antônio, com o baixo elé-
trico; Márcio, com a guitarra e o 
violão. Márcia, a esposa, analista 
do Tribunal Regional Federal, 
não é musicista, mas é a sua pro-
dutora e a primeira crítica.

2) Bigonha concluiu em dezem-
bro de 2015 o mestrado na UnB, 
investigando a ressignificação da 
obra original pelo arranjador. Nes-
sa perspectiva, a sua hipótese é que 
o arranjo é uma forma de interpre-
tação, tanto mais original se o ar-
ranjador “conseguir distanciar-se 
da forma primeva elaborada pelo 
compositor, sem, no entanto, des-
caracterizá-la”. Como seria de es-
perar, ele escolheu Dori Caymmi 
como o caso de seu estudo. 

3) Nosso músico está sendo ou-
vido em todo o mundo. A canção 
Perto do Tom estourou no Spotify 
com mais de 150 mil audições. No 
Japão, um crítico aparentemen-
te conhecedor da MPB registrou 
numa resenha que as melodias do 
álbum Anathema “são muito boni-
tas… são músicas boas para beijar”. 
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Carlos Gontijo: de Brazlândia para o mundo

Prata da casa
O saxofonista Carlos Gontijo, 

endorsee da Selmer Paris, 
é prata da casa. Nasceu em 

Brazlândia e lá foi criado. Muito 
cedo teve contato com a música, 
através dos discos do pai, um su-
jeito eclético que ouvia MPB, mú-
sica clássica, música regional... 

Com essa “formação de ouvi-
do”, ele teve os primeiros conta-
tos musicais na Banda Sinfônica 
da Regional de Ensino de Bra-
zlândia. Quando conheceu o sa-
xofone, diz que foi uma paixão 
à primeira vista. Mas o maestro 
da banda, o Josué, não o deixava 
praticar. Somente quatro anos 
depois, quando se matriculou 
na Escola de Música de Brasília, 
é que ele inaugurou os estudos 
do instrumento. “Ali tive a opor-
tunidade de ser bem orientado 
pelo professor Carlos Eduardo, o 
Boogie, que formou gerações de 
saxofonistas. Foi ele que me alfa-
betizou musicalmente”. 

Dali Gontijo seguiu os “trâmi-
tes legais”. Participou de muitos 
festivas e concursos Brasil afora. 
E fez o bacharelado na UnB com 
o professor Vadim Arsky. Num 
determinado festival, conheceu 
o professor Dilson Florêncio, 
“uma das maiores autoridades 
em saxofone no Brasil, quiçá no 
mundo. Eu entrei na classe dele e 
dali não saí mais. Ele fazia o que 
a gente conhece como saxofone 
erudito ou clássico, explorando o 

repertório escrito especialmente 
para o saxofone”. 

A escola francesa – Gontijo 
comenta que o “berço do saxofo-
ne erudito é a França” e, quando 
soube disso, “já sabia que queria 
estudar em algum conservatório 
na França”. Isso aconteceu em 
2008. “Ganhei uma bolsa para es-
tudar no Conservatório de Rouen, 
com o professor Marc Sieffert, até 
2011”. De lá pra cá, ele se espe-
cializou e passou a dar aulas em 
festivais e orquestras no Centro 
Oeste, como solista e como  inte-
grante do naipe da orquestra. Ele 
integra o Quarteto Brasília Sax, 
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que contabiliza várias estreias 
mundiais. E toca também com 
um duo de saxofone e flauta, ten-
do como parceira a esposa, Eidi 
Lima, com quem já viajou mundo 
afora.  

Gontijo diz que não faz com-
posições, embora já tenha escrito 
algumas coisinhas. Ultimamente, 
tem trabalhado com um grupo de 
jovens compositores que escre-
vem especialmente para ele, de 
Brasília, Goiânia, São Paulo, e até 
um do México, Inacio Martinez. 

Preocupado com a divulga-
ção do saxofone, ele tem também 
produzido bastante material di-
dático. “Para contribuir com a 
escola brasileira de saxofone”, 
justifica.

Aqui Gontijo nos dá uma in-
formação muito relevante: ele 
gravou, pela primeira vez em todo 
o mundo, a íntegra do Alfabeto 
do Saxofonista, um conjunto de 
130 lições básicas, produzidas 
pelo saxofonista francês Hubert 
Prati. “Em 2020 eu finalizei o 
projeto, em que explico como 
realizar cada uma das lições do 
método. Sua aceitação tem sido 
grande”. O Alfabeto do Saxofo-
nista foi lançado pela plataforma 
Musicalll, criada para interme-
diar serviços na área da música 
através de vídeo-aulas.  

Seu compostor preferido? 
Heitor Villa-Lobos. “Ele escreveu 
269 obras como o saxofone na 
formação instrumental. Talvez 
seja o compositor que mais es-
creveu para saxofone no mundo 
inteiro”.

Ensino – Esta entrevista 
foi acompanhada pelo diretor 
do Guia Musical, Joaquim Bar-
roncas, ele próprio saxofonista. 
Barroncas quer saber sobre as 
atividades de professor de Gon-
tijo, mais especificamente, na 
Academia Brasileira do Saxofo-
ne. “Nesses novos tempos, com 
a pandemia, nós sentimos muita 
falta dos eventos, encontros, fes-
tivais, simpósios e congressos. A 
gente passou quase um ano sem 
se encontrar. Pensando nisso, eu 
tive a ideia do projeto da Acade-
mia Brasileira do Saxofone, com 

Gontijo foi aluno de Marc Sieffert em Rouen 
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grandes nomes brasileiros e al-
guns convidados estrangeiros. 
O projeto é muito interessante. 
Deve funcionar um ano inteiro, 
até junho do ano que vem, com 
atividades semanais: nas quintas, 
temos uma palestra; nos sábados, 
duas master classes, pela manhã, 
de música erudita, à tarde, saxo-
fone popular”. 

Gontijo informa que esta é a 
maior academia online de saxofo-
ne do mundo. O usual é esse tipo 
de projeto durar um mês, mas 
este vai durar um ano inteiro. Sua 
continuidade dependerá da re-
cepção dos alunos. “O online can-
sa também. Se a gente sentir que 
o projeto pode ter uma segunda 
temporada, continuamos”.

Sonoridade - O Barroncas 
pergunta agora sobre os fatores 
que interferem na sonoridade do 
sax. O equipamento certamente 
interfere na qualidade do som, 
mas não apenas, explica Gontijo. 
É preciso levar em conta tam-
bém os acessórios, a boquilha, a 
palheta e a abraçadeira. “Sou um 
dos poucos brasileiros endorsees 
da Selmer Paris, e tenho o prazer 
de poder divulgar os seus instru-
mentos, que são referência no 
mundo inteiro. Quem sabe num 
futuro próximo eles instalam uma 
filial aqui”? 

Barroncas insiste: “O que é 
importante para se tirar um bom 
som do sax”? Gontijo é objetivo: 
“A primeira coisa é você ter uma 
boa coluna de ar. O som não é 
produzido só pelo equipamento. 
O que alimenta o instrumento é o 

ar. Se a gente não tem uma pre-
paração para uma boa coluna de 
ar e uma boa embocadura, não 
consegue ter uma sonoridade ba-
cana. O importante é o que está 
atrás da boquilha”.  

Coluna de ar seria o fôlego? 
“Mais ou menos”, explica Gontijo. 
“Na verdade, é o jeito como o ar é 
expelido dos pulmões, e com qual 
pressão, auxiliada pelos múscu-
los intercostais e pelo diafragma”. 

Para o final de 2021 Gontijo 
não agendou nenhum concerto. 
Na semana anterior à entrevista, 
realizada dia 22 de outubro, ele 
havia gravado um CD com a Or-
questra Filarmônica de Goiás, 
trabalho que lhe deu muita satis-
fação. Para abril do ano que vem 
ele programou uma miniturnê 
pela França, com três concertos 
e duas master classes, em Paris, 
Rouen e Bordeaux. 

“2022 será um ano de muito 
trabalho”, o Gontijo augura.  n

“A sonoridade bacana exige uma boa 
coluna de ar”
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Um músico da Assembleia de Deus e de 
lugares “não muito cristãos”

Música ponte
Em 1985, o trompetista Moisés 

Alves saiu de Campina Gran-
de, na Paraíba, e vingou em 

São Paulo, quer dizer, em Brasília. 
Aqui Moisés aprendeu que a mú-
sica une as pessoas, independen-
temente de raça, credo ou política. 
É o que ele conta nesta entrevista. 

Guia Musical – Por que você 
veio para Brasília?

Moisés – Coisa de nordestino, o 
pai diz “Vamos ver se meus filhos 
vão vingar lá em São Paulo… São 
Paulo é todo lugar fora de Campina 
Grande, pode ser o Rio, Belo Hori-
zonte, Goiás… Brasília vale também! 

Família de músicos?
Meu pai tocava trombone de 

pisto na Banda Municipal Euterpi-
na de Timbaúba, Pernambucano, 
onde minha mãe o conheceu. Os fi-
lhos, evangélicos da Assembleia de 
Deus, que tem uma escola tradicio-
nal de música… Eu sou exatamente 
filho disso. 

Irmãos?
Sete. Um deles, mais velho que 

eu dez anos, trompetista, tocava 
em banda de baile em Campina, 
eu sempre acompanhava. Mas meu 
primeiro professor foi um sujeito 
chamado Bolinha, Ivaldo Amado. 
Era da Igreja e gostava de tomar 
uma cachacinha. O pastor tolerava 
porque ele dava aula, estava equi-
librado. Só que em fevereiro ele 
sumia pra tocar carnaval. Desco-
bri isso anos depois, numa master 
class em João Pessoa, conversan-
do com o maestro Duda, do frevo 
do Recife. Perguntei se alguém 
conhecia o Bolinha, Duda se le-
vantou e disse: “Foi meu primeiro 
trompete”! O Bolinha me inspira-
va confiança, tinha amor à música 
e uma banda chamada Clarins do 
Senhor. Ele botava muita fé em 
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“A música tem o poder de juntar pessoas com pensamentos diferentes”

mim, mas eu era muito preguiço-
so, até hoje. 

Ah, você é da escola do Dori-
val Caymmi!

Quem dera! (Risos)
Como foi o começo em Brasília?
O meu irmão José Alves, saxofo-

nista, que não seguiu carreira, me 
incentivou a continuar tocando. 
Quando chegamos, fomos morar 
em Sobradinho, onde a Assembleia 
de Deus, coincidentemente, tinha 
uma banda sinfônica maravilhosa. 
Foi o que abriu meus olhos para 
a música erudita. O primeiro 
trompete da banda é o Gedeon 
Lopes, também primeiro trompete 
da Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional. Ele foi meu professor, e 
quem percebeu que eu precisava 

melhorar muito, pois eu não sa-
bia quase nada de teoria. Outro 
de lá foi o Vadim Arsky, saxofo-
nista, professor da UnB. Na época 
ele me  botou para ensaiar, ainda 
sem tocar. A mesma coisa aconte-
ceu na Brasília Popular Orquestra, 
a Brapo, com o maestro Manoel 
Carvalho de Oliveira. Comecei en-
saiando, sem saber tocar ainda, 
dessa vez o jazz, a música popular. 
Junto com isso veio a Orquestra 
Cristã de Brasília, a OCBrass, com o 
maestro Joel Barbosa. No meio, eu 
fiz alguns cursos de verão na Esco-
la de Música, com professores de 
fora, russos, americanos. Tudo isso 
foi uma explosão de amor. Brasília 
me deu todas essas oportunidades 
num período curto. 
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Que peças vocês tocavam na 
Sinfônica da Igreja?

Jesus, Alegria dos Homens, do 
Bach; Aleluia, do Haendel… A gen-
te tocava também uns dobrados, 
mas ali eu aprendi o vocabulário 
do trompete clássico, já almejan-
do entrar na Orquestra Sinfônica 
do Teatro Nacional. Quando vi a 
orquestra do teatro a primeira 
vez, em 1985, de 16 para os 17 
anos, fiquei impressionado. O 
maestro Emílio de César estava 
regendo a Quinta do Beethoven. 
Foi mágico! Eu chorei e pensei: “É 
isso que eu quero para a minha 
vida”. Quatro anos depois, eu pas-
sei no concurso. 

Quem era o regente da Or-
questra?

O Cláudio Santoro. Eu passei 
no concurso com ele, e ele gosta-
va de mim. 

Uau, o Santoro compôs 14 
sinfonias! 

Sim, e eu gravei as Sinfonias 8 e 
9 dele com a Filarmônica de Goiás.  
Quando fui convidado, eles nem 
sabiam que eu tinha tocado com 
ele. Me pediram uma entrevista 
para falar disso.  

Quer dizer que os comunistas 
fazem acordo com os evangé-
licos, o Santoro com o Moisés! 
(Para quem não sabe, Santoro 
foi membro do Partido Comunis-
ta Brasileiro) 

Sempre! (Risos desbragados) 
Eu morei em Cuba! Daí já dá pra 
ver que tem acordo. 

Ah, então foi o Santoro que te 
desencaminhou! 

Exatamente! É porque o seguin-

te: a música, ela fura, penetra no 
meio das contradições da socieda-
de, da política, do racismo. Imagine 
uma moça milionária que foge com 
um cara pobre que toca trompete, 
como na canção Ligia Elena do Ru-
bén Blades. (Moisés começa a can-
tar a salsa intelectual do composi-
tor panamenho):

Ligia Elena la candida niña de la 
sociedad

Se ha fugado con un trompetista 
de la vecindad

El padre la busca afanosamente
Y lo esta comentando toda la gente
Y la madre pregunta angustiada
¿En donde estará?

A música tem o poder de juntar 
pessoas com pensamentos diferen-
tes, isso é profundo. Por isso valo-
rizar a cultura e a música é coisa de 
Deus! (Risos)

E a carreira na Sinfônica do 
Teatro? 

O Santoro começou a cobrar de 
mim uma posição. Eu era o quarto 
trompete, o Gedeon era o primeiro. 
O Santoro de olho em mim… quan-
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do o Gedeon faltava… Os Choros 
10 do Villa-Lobos tem um solo de 
trompete muito difícil. Eu estuda-
va a peça em casa, pensando – “Vai 
que um dia o Gedeon adoece, ou 
o ônibus quebra…” A gente usava 
o ônibus 591 de Sobradinho. Um 
dia o Gedeon falou, e o Santoro 
não teve desculpa: “Moisés, você 
vai pro primeiro”! Eu fiquei muito 
nervoso, suei… Imagine, os Choros 
nº 10 do Villa-Lobos com o Cláudio 
Santoro na regência, o Madrigal 
de Brasília atrás de você cantan-
do aquelas frases indígenas que o 
Villa-Lobos escreveu, coisa muito 
bonita! 

Ele inventou, né!, todas aque-
las onomatopeias – Jakatá, 
kamarajá,/ Tayapá, kamarajó, 
/ Ti, Tu, Ti, Tó, Ti, Tu, Kayá! / 
Tékéré, kiméréyé… (Risos desbo-
cados)

… E do nada sai o solo do trom-
pete no meio, super difícil, bonito. 
Eu fiz!  Quando terminei foi um 
carimbo. Toda a Orquestra come-
çou a me respeitar. “Esse rapaz 
aí vai longe”! Não deu outra. Até 
hoje eu substituo o Gedeon, meu 
grande amigo, eterno professor e 
colega de estande. A gente agradece 
ao Santoro por ter sido um cara 
visionário. 

E a sua estreia na música po-
pular? 

Bem, veio a bendita música po-
pular, e de novo a Igreja participa. 
As irmãzinhas e os irmãs da Igre-
ja começam a cantar no meio do 
culto, e tem um irmão do Nordeste 
cantando um baiãozinho por trás. 
Daí o meu instinto indica que ali 

cabe um solo de trompete, embora 
a linguagem não seja a mesma do 
Villa-Lobos. Eu comecei a arriscar 
uma nota aqui, outra ali, e passei a 
frequentar lugares não muito cris-
tãos, o Clube do Choro e o Gate’s Pub 
na Asa Sul, por exemplo. Conheci 
então um venezuelano chamado Ela-
dio Oduber, que me apresentou ao 
grupo cubano Irakete (fundado por 
Chucho Valdés) e o cantor paname-
nho Rubén Blades. Comecei a ouvir 
a música latina, a salsa, o danzón, o 
mambo. Sete anos depois fui morar 
em Cuba.

Por quê?
O governador Cristovam Buar-

que convidou a maestrina cubana 
Elena Herrera para reger a Orques-
tra Sinfônica, e eu me dei bem com 
ela. Um dia ela resolveu fazer um 
concerto em Cuba. Quando pisei 
no aeroporto de Havana, senti algo 
profundo, percebi que ia viver ali 
uma vida musical. Aconteceu! To-
quei com a Sinfónica de Matanzas, 
com a Sinfónica de Havana, e tam-
bém com grupos tradicionais de 
salsa. Isso foi de 1997 para 1998, 
quando os velhinhos do Buena Vis-
ta Social Club estavam começando 
a estourar mundo afora. Eu toquei 
com grupos parecidos, no mesmo 
estilo. Eu via isso nas ruas de Ha-
vana, nas ruas de Matanzas, onde 
tem um candomblé, e tudo isso eu 
sendo cristão, sem problema ne-
nhum. Por isso eu digo que o poder 
da música vai além do preconceito 
religioso e das posições políticas.  

E na volta?
Em fevereiro de 1998, voltan-

do, encontrei o produtor do Só pra 
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Contrariar, o Alexandre Pires, um 
pianista que me conheceu tocan-
do no Gate’s. Ele perguntou se eu 
não gostaria de tocar no SPC. “Que 
é isso, rapaz, eu não estou com o 
nome sujo, não”! (Risos) SPC era 
o apelido da banda. Ele me deu 
um cartãozinho, eu pedi licença 
da Orquestra Sinfônica e entrei 
na banda, que estava no auge. De-
pois eu voltei à Orquestra, voltei a 
gostar da música erudita. Hoje eu 
vejo que todas essas oportunida-
des tinham potencial. Foi assim 
quando eu conheci o Silvério Pon-
tes, parceiro do Zé da Velha, e fui 
aprender a tocar choro, e nunca 
mais parei. 

E a sua experiência de professor?
O Carlinhos Galvão me convidou 

para um curso de verão na Escola 
de Música,  e eu indiquei o gran-
de trompetista Daniel d’Alcântara. 
Dois anos depois, em 97, o Da-

niel não pôde vir e me pediu para 
substituí-lo. Pronto, a partir daí 
comecei a dar cursos em Pelotas, 
Gramado, Assis (São Paulo), Curi-
tiba, São Luís, João Pessoa. Até em 
Cuba eu dei master classes de mú-
sica erudita. Repassei a eles o que 
eu tinha aprendido com o primeiro 
trompete da Orquestra Sinfônica 
de Boston, o Charles Schlueter, um 
mestre. 

Como está sua vida hoje?
Continuo na Sinfônica, na Igreja 

e no Mundo Vivo Galeria, na 413 
Norte. Gravando muitos vídeos, 
com o Vítor Santos, com a Banda 
Nacional de Gendarmería de Bue-
nos Aires, e com algumas big bands 
dos Estados Unidos.  

Ô, Moisés, dos grandões do 
trompete, de quem você gosta 
mais?

Ah, do Wynton Marsalis, grande 
músico, grande professor!  n
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(61) 3033-4389 / (61) 9 8625-4745

cogumelosmusashi
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Bares e Restaurantes

ASA SUL 

Outro Calaf                                                 
SBS, Quadra 2, Bloco Q, Edifício João Saad, Lojas 05 e 06, Térreo 
3325-7408 
www.outrocalaf.com.br
Programação: 
Terça a domingo 
Estilo: Samba 
. 
Versão Brasileira                                     
CLS 204, Bloco A, Loja 02
3263-1175
facebook.com/VersaoBrasileiraBarRestaurante/
Instagram: vb_versaobrasileira
Programação: 
Sexta-feira das 12h às 14h e de 17h às 20h; sábado, das 14h às 20h
Estilo: samba (sexta); axé (sábado); rock (sexta e sábado)

C’est la vie                                                     
CLS 408, Bloco A, Loja 5 
3244-6353
www.cestlaviebistro.com.br
facebook.com/cestlaviebistroecreperia 
Instagram: @cestlaviebsb
Programação: 
Sexta-feira a partir as 20h; domingo das 12h30 às 15h30
Estilo: Jazz, música nordestina, samba, chorinho

Quitinete Gourmet                                    
CLS 209, Bloco B, Loja 5
3242-0506
quitinetegourmet.com.br
facebook.com/quitinete
Instagram: @quitinetegourmet
Programação: 
Quarta, Sexta-feira e sábado, sempre a partir das 20h
Estilo: Instrumental (quarta); MPB (sexta e sábado)



35

O’Rilley Irish Pub                                        
CLS 409, Bloco C, Loja  36
3244-2424
www.orilley.com.br
www.facebook.com/orilley
Instagram: orilley_pub
Programação: 
Quarta a sábado, a partir das 20h
Estilo: Rock

UK Music Hall                                                
CLS 411, Bloco B
3257-1993
ukmusichall.com
Instagram: @ ukmusichall
Programação: 
Quinta a sábado, a partir das 21h
Estilo: Rock e variado

BalcoNY 412                                                   
CLS 412, Bloco C, Loja 17 
3245-5535
facebook.com/balcony412
Instagram: @balcony412oficial
Programação: 
Quarta a sábado, a partir das 21h
Estilo: Jazz e blues 

Clube dos Previdenciários                         
CLS 712/912 Conjunto D Bloco 1 
3878-7100 / 61 99967 - 8631
clubeprevi.com.br 
Facebook: Clube Previ
Programação: 
Sexta-feira 
Estilo: Baile de seresta (samba, bolero, tango, baião)
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Empório Santo Antônio                                     
Shopping Pier 21 – Setor Esportivos Sul, Trecho 2, Lote 32 Asa Sul
3223-0033
www.emporiosantoantonio.com.br
facebook.com/EmporioSantoAntonio
Instagram: @emporiostoantonio
Programação:
Quinta e sexta, a partir das 21h; sábado, das 15 às 17h, e a partir das 21h; 
domingo, a partir das 17h
Estilo: Axé, samba, pagode, classic rock, pop rock, sertanejo universitário

ASA NORTE 

Velvet Pub                                                                
CLN 102, Bloco B, Lojas 18/22 
32535678 / 999629944
www.velvetpub.com.br  
facebook.com/Pubvelvet/ 
Instagram: @velvetpub
Programação:  Quarta a domingo, a partir das 19h 
Estilo: Rock, pop rock, pop, brasilidades, tech-house, house

Vila 202                                                                      
CLN 202, Bloco A, Loja 1 
3327- 8342
facebook.com/ArmazemDoFerreira
Programação: 
Sexta, das 12h às 00:00h; sábado, das 13h às 19h 
Estilo: Samba

Bla's                                                                               
CLN 406, Bloco D, Loja 38
 (61) 3879 – 3430 / (61) 99162 - 3230
facebook.com/blas406/
Intagram: @blas406
Programação: Quinta e sexta, das 19:30 às 23:00
Estilo: MPB e  rock naciona
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A Vizinha                                                              
CLN 409 Bloco B Loja 65
3967-3410
https://www.facebook.com/avizinhaboteco/
Samba e feijoada todo domingo de 12h às 19h

Don Neres                                                          
SGAN 604, Conjunto C, Clube Vizinhança
98260-0722
Facebook.com/donneresgastronomia
Sexta-feira, a partir das 17h30 
Estilo: Samba

Poizé                                                                    
SCLN 305, Bloco E
3036-6863
Estilo:  forró, sertanejo, rock nacional

Feitiço das Artes                                             
CLN 306. Bloco B, Lojas 45/51 
99235619 
Programação:
Segunda e terça, 20h30; quarta, a partir das 21h; 
quinta e sexta, a partir das 22h; sábado, das 13h30 às 16h30, e a partir das 22h 
Estilo: Chorinho, samba, MPB, rock 

Pinella                                                               
CLN 408, Bloco B, Lojas 18/20 
3347-8334 
pinella.com.br
facebook.com/pinella408norte
Instagram: @pinella408norte
 Programação: 
De segunda a sábado a partir das 19h.
Estilo: Jazz e MPB
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Don Fondue                                                          
CLN 109 Bloco B Lojas 61/65/69 
(61) 3273-5105 / 99332 - 7767
Programação:  
Segunda à sábado, a partir das 20h 
Estilo: MPB, voz e violão 

C’est si bon                                                               
CLN 213, Bloco A, Loja 14 
3272-1005 / 98117 - 6627
www.cestsibon.com.br
Instagram: @ cestsibonbrasilia
Programação: 
Quinta, a partir das 20h30 
Estilo: Jazz, Blues s

Clandestino Café e Música                               
CLN 413 Bloco D 
3963-5916
cafeclandestino.com
facebook.com/clandestinocafeemusica 
Instagram: @cafeclandestino
Programação: 
Quinta-feira, a partir das 19h; último domingo do mês, a partir das 10h
Estilo: Jazz  e Funk soul

Nosso Mar                                                               
CLN 115, Bloco B  
3349-6556 
Programação:  
Sexta e sábado, a partir das 21h
Estilo: MPB 

Sagres Restaurante                                            
SCLN 316 Bloco E loja 24/28
3347-2234
facebook.com/SagresRestauranteBrasilia/
Estilo: Fado
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Liv Lounge                                                        
SHTN, Trecho 02, Conjunto 03, - Dentro do Condomínio Life Resort 
3526-9921 
www.livlounge.com.br 
facebook.com/livloungebsb
Instagram: @ livloungebbsb
Programação: 
Terça, quarta e quinta, das 20h às 23h; sexta, das 12 às 16h, e das 20h às 23h ; 
sábado, das 12h às 16h, e das 20h às 23h
Estilo: Pop Rock, rock;  Jazz e Samba

LAGO NORTE 

Quituart                                                             
Canteiro Central do Lago Norte QI 09/10 
3368-7139
facebook.com/quituart
Programação: 
Quinta e sexta, a partir das 21h
 Estilo: Jazz; Blues; Samba e Axé
 
No Grao                                                                  
Conjunto 02 - Bloco B - Loja 10, SHIN QI 13
3349-6099
Domingo, a partir das 17h
Estilo: Chorinho, samba, seresta, frevo

LAGO SUL 

Mormaii                                                                 
Pontão do Lago Sul - SHIS Ql 10, Lotes 1/30, Lago Sul 
3248-1265 
www.facebook.com/Mormaii-Surf-Bar-205996346097645/
Programação: 
Segunda a quinta, a partir das 20h 
Estilo: MPB, pop rock 
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Bier Fass                                                                
Pontão do Lago Sul - SHIS QL 10, Lotes 1/30, Lago Sul 
3364-4041 
www.bierfass.com.br 
Programação: 
Sábado, a partir das 12h 
Estilo: Chorinho 

SANN

Victoria Haus                                                         
SSAAN QUADRA 1 LOTE 930
99552-2891 
facebook.com/victoriahausbrasilia 
Instagram: @Victoriahausbsb 
Estilo: Variado 

SUDOESTE 

Primeiro Bar                                                                                    
SIG Quadra 08, Lote 2385 
99635-1221
primeirobar.com.br 
Instagram: @primeirobar
Programação: 
Quarta a sexta-feira, a partir das 19h; sábado, das 14h às 18h, e das 20h às 22h; 
domingo, das 14h às 18h, e das 18h às 20h
Estilo: Pop rock, samba, forró 

PLANALTINA 

Quibe da Casa                                                      
Quadra 62 Lote 3388 - Setor Tradicional
Programação: 
Sexta e sábado 
Estilo: Sertanejo e MPB
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SOBRADINHO

Casa do Quibe                                                   
Quadra 3, Cl. 2, Loja 04 
98482-4716
www.facebook.com/pages/casa-do- quibe/289786091043316
Programação: 
Quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20h 
Estilo: MPB, sertanejo universitário, pop 
 

NÚCLEO BANDEIRANTE

Paraíba Carne de Sol                                  
SIBS. Qd.02, Cl, 03, Lote 01 
3386-2200 / 98625 - 3093
paraibacarnedesol.com.br/ 
Programação: 
Terça e quarta, a partir das 20h; quinta a sábado, a partir das 12h; 
 Estilo: MPB (terça e quarta), sertanejo (quinta, sexta, sábado)

Palhoça                                                            
SPMS I Lado  Ímpar, Lote 03, Conjunto H 
3301-1295
Programação: 
Sexta, sábado e domingo, a partir das 12h 
Estilo: Seresta, forró e sertanejo 

GUARÁ 

Solanos Sport Bar                                        
QI 22, Bloco B Loja 29 Guará I 
98201-3823 
Programação: 
Estilo: MPB 

Ceará Carne de Sol                                       
QE 04 Área Especial - Guará I 
3257-5672 
www.cearacarnedesol.com.br
 facebook.com/cearaoficial/
Programação:  
Quinta e sexta-feira, a partir das 19h; sábado e domingo, a partir das 12h 
Estilo: MPB (quinta, sábado e domingo); sertanejo (sexta)
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One Brasil                                                   
Setor Hípico, Área Especial, Conjunto 22, Parte E 
3334-4450 
facebook.com/bamboabrasil 
Programação: 
Quarta a sábado 

VILA PLANALTO 

Casarão                                                                  
Rua da Igreja, Lote 03, Acampamento DFL 
3327-1108 
Programação: 
Sexta, sábado e domingo, a partir das 12h 
Estilo: Chorinho, Samba e MPB .

GAMA 

Supremo                                                               
SGIA ST QI 03, Lote 220, Setor Industrial 
3054-2020 
facebook.com/supremogama
Programação: 
Quinta a sábado a partir das 21h, domingo a partir das 19h. 
Estilo: MPB (quinta a sábado); sertanejo (domingo) 

TAGUATINGA 

Recanto do Camarão                                      
CNA, Praça do DI 
3563-1083 
recantodocamarao.com.br 
facebook.com/Recanto-do-Camarão-242188152524287
Programação:  
Sábado, a partir das 20h 
Estilo: MPB 
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El Franguito                                                        
CNF 3, 1 
3352-8917
Programação: 
Quarta a sábado, a partir das 21h30; domingo, a partir das 19h
Estilo: MPB e pop rock (quarta a sábado); axé (domingo)

Armazém do Juca                                        
CSA 23 Lote 11-12, Taguatinga Sul 
3351-5100
facebook.com/armazemdojuca.taguatinga
Programação:
Segunda a sexta, das 19h30 à meia-noite; sábado e domingo, a partir meio-dia, 
e das 19h30 à meia-noite 
Estilo: MPB (segunda e quarta); sertanejo (terça,quinta e sexta); samba e pagode 
(sábado e domingo)

 CRUZEIRO 

Aruc                                                                     
SRES Área Especial 8 
9400-0355
www.aruc.com.br 
Estilo: Samba 
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Espaços Culturais
Caixa Cultural Brasília                                      
SBS Quadra 4 Lotes 3 e 4
3206-9448
www.facebook.com/CaixaCulturalBrasilia
Lotação: 408 lugares

Casa da Cultura                                                  
CLN 703 Bloco H Casa 12 
 98123-3253
https://www.facebook.com/CasaDaCulturaBrasilia/
Cursos: canto, violão, violino, violoncelo, percussão e piano 
Acesso: convocatória pelas redes sociais. 

Casa Thomas Jefferson Hall                             
CLS 706/906 Conjunto B
 3442-5501
Lotação: 208 lugares
 
Teatro Goldoni                                                      
EQS 208/209 Lote A
  3443-0606
Lotação: entre 120 e 130 lugares, a depender da configuração do placo/plateia

Teatro Sesc Garagem                                       
CLS 713/913 Bloco F   
  3445-4415
Instagram: @teatrogaragemdf
Lotação: 200 lugares 

Centro Cultural Banco do Brasil                       
SCES Trecho 2
 3108-7600
Instagram: @ccbbbrasilia
Lotação: 327 lugares
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Teatro da Escola Parque 308                   
EQS 307/308
 3242-0635
 ep307308sul@gmail.com 
Lotação: 450 lugares 

Teatro Eva Herz                                               
SHIN CA 4 Lote A - Shopping Center Iguatemi
 3410-4033
Lotação: 198 lugares 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães   
Setor de Divulgação Cultural, Eixo Monumental 
 2196 - 9089
https://ulysses.tur.br/v1/
Lotações: 
Auditório Master:  2.827 lugares (2.221 na plateia e 606 no balcão) 
Auditório Planalto: 983 lugares
Auditório Águas Claras: 273 lugares 
Auditório Buriti: 157 lugares 

Teatro dos Bancários                                      
EQS 314/315 Bloco A 
3262-9090
 www.facebook.com/pages/Teatro-Dos-Bancários/587146711356248?fref=ts 
Lotação: 474 lugares

Teatro Funarte Plínio Marcos                   
Setor de Divulgação Cultural, Lote 2
 2099 – 3083 / 2099 - 3080
 http://www.funarte.gov.br/espaco-cultural/teatro-funarte-plinio-marcos/
Lotação: 517 lugares

Sala Funarte Cássia Eller                          
Setor de Divulgação Cultural, Lote 2 
 3322-2045
Lotação: 214 lugares



46

Clube do Choro de Brasília                            
Setor de Divulgação Cultural, Bloco G
3225-2761
clubedochoro.com.br 
Lotação: 420 lugares 

Teatro UNIP Ulysses Guimarães                    
SGAS Quadra 913, Conjunto B
2192-7000
https://www.facebook.com/TeatroUnip
Lotação:  508 lugares

Teatro La Salle                                                       
SGAS Quadra 906, Conjunto E
3443-7878
https://www.facebook.com/Tea-
tro-La-Salle-Bras%C3%ADlia-488175971250563/?fref=ts
Lotação: 600 lugares 

Sebinho, Cultura e Gastronomia                  
SCLN 406 - Bloco C
3447-4444
pt-br.facebook.com/sebinhocult/
Lotação: 70 lugares

Teatro Paulo Autran                                           
CNB 12 Área Especial 2/3, Taguatinga Norte 
   3451-9150
Lotação: 200 lugares

Teatro Sesi Taguatinga                                     
QNF 24 
3355-9500 / 99521553
sesi.taguatinga@sistemafibra.org.br
Lotação: 150 lugares 
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Casa do Cantador do Brasil                        
QNN 32 – Área Especial, Módulo G 
3378-5067
https://www.facebook.com/Ca-
sa-Do-Cantador-Do-Brasil-702677963126965/?fref=ts

Casa da Cultura Guará                                 
QE 23 Área Especial do Cave Guará II
3383- 7200
Facebook: Administração Regional do Guará

Teatro de Sobradinho                                 
Área Especial, Quadra 12 
3901- 4106
Lotação: 300 lugares

T-Bone - Açougue Cultural                        
CLN 312 Bloco B Loja 27
98370 - 3338
lu@t-bone.com.br
www.t-bone.com.br

IAT - Instituto Alicerce dos Tambores
CLN 209 Bloco C Subsolo, Salas 73 a 75
3340 8955 
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Escolas de música

ASA SUL 

 Escola de Música de Brasília (Centro de Formação Profissional) 
3901-7688
CLS 602, Módulo D, Av. L2 Sul
Cursos: 
- Percussão
- Piano erudito 
- Cordas Friccionadas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo
Cordas Dedilhadas: harpa, violão erudito
Sopros: bombardino, clarineta, fagote, flauta transversal, saxofone, trombone, 
trompa, trompete, tuba e oboé
Música popular: bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, contrabaixo 
elétrico, guitarra, harmônica de boca, piano, saxofone, viola caipira, violão de 7 
cordas e violão
Música antiga: alaúde, cravo, flauta doce, flauta traversa barroca, viola da gamba

SESC 504 Sul                                                          
CLS 504
3217-9101
Cursos: canto, violão e teclado 
Acesso: particular. 

Gambirasio Educasom                                       
98179 8163
albertogambirasio@gmail.com
Facebook: Gambirasio Alberto Gambirasio
Especialização: guitarra e violão

Clave de Sol - Academia Musical             
CLS 912 – Clube Previ  
3345-5415 / 99602 - 6038
https://www.facebook.com/clavedesolacademiamusicalbrasilia/
Cursos: canto popular, canto erudito, bateria, guitarra, piano clássico, piano 
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popular (maiores de 5 anos), piano clássico (maiores de 5 anos), teclado, violão 
clássico (maiores de 5 anos), violão popular (maiores de 5 anos) e teoria
Acesso: particular, desconto para sócios do clube, aula experimental. 

Bateras Beat                                                    
CLS 510, Bloco B, Entrada 67 – W3 Sul
 61 99262-6894
http://baterasbsb.blogspot.com.br/
Cursos: baixo elétrico, bateria, guitarra, percussão e violão 

Escola de Música do Colégio Adventista Milton Coelho (Ceama)
SGAS 611 Módulo 75 
3345-7080
Cursos: canto popular, piano, violino, viola, guitarra, contrabaixo e flauta transversal
Acesso: Particular, com aula experimental. 

ASA NORTE
 
UnB - Campus Universitário Darcy Ribeiro 
3107-1090
http://www.musica.unb.br/
Cursos: canto, clarineta, composição, contrabaixo, fagote, flauta, oboé, piano, re-
gência, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino e violoncelo.
Acesso: vestibular 

Artemed Escola de Músicas                                
SHCN 409 Bloco Q                                  
 3323-4819
Cursos: baixo, bateria, violão erudito, violão popular, guitarra, teclado, piano 
clássico, teoria, e harmonia e improvisação

Melodia                                                                 
CLN 706, Bloco E, Loje 57 – W3 Norte
3349-2601
melodiadf.com.br
Cursos: canto popular, baixo, guitarra, teclado, piano, violão e percussão
Acesso: particular, aula experimental. 
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GTR - Instituto de Música                            
CLN 708/709, Bloco C, Loja 10
3247-0934
www.gtrbrasilia.com.br
Cursos: canto e técnica vocal, guitarra, violão, baixo e teclado,  

Escola de Música Elpho                                   
CLN 412, Bloco B, Subsolo, Loja 4
3532-7048
Cursos: canto, iniciação musical, acordeom, baixo, bandolim, bateria, cavaquinho, 
clarineta, flauta doce, flauta transversal, gaita, guitarra, percussão, piano clássico, 
piano popular, saxofone, teclado, trombone, trompete, viola, viola caipira, violão 
clássico, violão popular, violino e  violoncelo

Bruno Gafanhoto - Educação musical personalizada
 (61) 98117-1192
facebook.com/brunogafanhoto
Curso: Bateria 

Embaixada da Música                                     
(61) 98102.8485
facebook.com/embaixada.musica
embaixada.musica@gmail.com 
SCLRN 716 bloco C Loja 37

L & B Academia de Música                              
SCLN 310 bloco A , sala 104
(61) 99682.8860 e  3273.0061
Instagram: @lb_acmusica

 ÁGUAS CLARAS

Escala Musical             _______
Avenida das Araucárias, Lotes 1885/2005
Águas Claras Shopping,  Sala 308 
3208-6925
www.escalamusicaldf.com.br
Cursos: violão, teclado, bateria, canto, guitarra, baixo e piano 
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Centro Musical Musiart                                
QS Rua 300, Lote 16, Bloco A, Lojas 1 e 2
3209 2626 e (61) 99969 7763
facebook.com/CentroMusiart
Cursos: musicalização infantil, violão, acordeom, 
violino, percussão e canto
Acesso: particular, aula experimental gratuita

Artcoach Vivência Musical                          
3049 1284 e 99114 3251
Instagram: @artcoach_vivenciamusical
Cursos musicais e assessoria artística

LAGO NORTE

Amantéa Centro de Música e Dança   
SHIN CA 03, lt. 28 
3468-4858
Cursos: canto, guitarra, piano, teclado, violão e violino 
Acesso: particular, aula experimental

CEILÂNDIA 

Escola Parque Anísio Teixeira       
QNM 27- MD. B – Ceilândia Sul (Antigo SESI)
 3901-  3020
https://www.facebook.com/escolaparqueanisioteixeiraceilandia
Cursos: violão, violino, teclado, bateria, percussão e canto coral 
Acesso: alunos da rede pública de ensino, cursando entre o 6º e o 9º ano, 
podem se candidatar, uma vez por semestre, para as vagas disponíveis

Academia Maestro                         
CNM 1, Bloco G, Sala 315, Cobertura 
3371-5434 / 61 99639-2573
www.academiamaestro.com.br
Cursos: canto, guitarra, teclado, violão, bateria, violino e saxofone 
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SOBRADINHO

Academia Maestro                           
Quadra 8, Bloco 1, Lote 5, Sala 1
 3387 - 1834/ (61) 98200 - 9881
 www.academiamaestro.com.br
Cursos: canto, guitarra, teclado, violão, bateria e saxofone 

GAMA 

DO RÉ MI                                             
Avenida Attilio Fontana
3384-4925
facebook.com/DOREMIGAMA/
Cursos: Escola de Música, de Ballet, de Teatro, Estúdio de Ensaios e Gravações, 
Loja de Instrumentos Musicais e Acessórios em Geral, Manutenção e Luthieria e 
Locação de Sonorização. Oferece transporte para estudantes. 
Acesso: particular
 
Escola de Música Alfa e Ômega     
Quadra 21, Casa 73 – Setor Oeste
 3536-6649/61 8148-6649
escolademusicaalfaeomega.blogspot.com.br
Cursos: canto, bateria, violão, baixo e contrabaixo
Acesso: particular, aula experimental 
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CANTO 

Priscila Lima                                      
(61) 98238 - 6095
@priscilalimavoz
prixmemo@hotmail.com

Janette Dornellas                           
98123 3253
facebook.com/janette.dornellas
Instagram: @janetedornellascantora / @casadaculturabrasilia
janettedornellas@gmail.com
Canto erudito e popular  

Ana Iaci                                                
99953-7533 
anaiaci@inspirassom.com 
Instagram: @anaiacioficial
Técnica vocal para qualquer estilo musical 

Chris Dantas                                   
98115 0535
Instagram: @chris_dantas_oficial
https://youtube.com/c/chrisdantasmusic
facebook.com/chrisdantasmusica 

Thaís Araruna                                       
(61) 99977 1597
Instagram: @thaisa.artista

Miriam Rodrigues                            
98421 9619 ou (61) 982541800

Professores
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Gabriel Muniz                                    
98130-7072
Instagram: @maestromuniz
Regência, piano e canto
Eminy Barretos                                          
99167 3820
Instagram: @__eminy
eminy.barretos@gmail.com

Paula Cristine                                                              
(61) 98296 – 1239 / 3356 – 0678
Instagram: @paulasilvaviola
https://www.facebook.com/paula.silva.9465177
paulinhavioladearco@gmail.com

FLAUTA TRANSVERSAL 

Sérgio Morais                                            
(61) 99157-7689 
facebook.com/Ateliê-de-Flautas-Sergio-Morais-433394766722120/ 
Instagram: @serginhoflauta
CLN 210 Bloco D, Sala 104 

Davson de Souza                                       
Flute transversal 
981871907; davsonsouza@gmail.com; @davsondesouza 
[17:58, 01/12/2021] +55 61 9115-3659: Página 53.

GAITA

Rafael Alabarce                                           
(61) 98405-2924
rafaelabarcemusico@gmail.com 
Instagram: @ rafael_alabarce_harmonica
https://youtube.com/channel/UCHLb8DbPYVL4fQlz6YDTKmA
Aulas e luthieria de gaita
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SAXOFONE 

Carlos Gontijo                                                           
(61) 98123-7552 
CLN 215 Norte, Bloco B, loja 79 (subsolo) 
Instagram: @carlos_gontijo_sax 
Facebook: @carlos gontijo
http://www.carlosgontijo.com/

PIANO

Diego Casella                                                
(61) 98573 7547
Instagram: @cazelaoficial
facebook.com/CMAB.DF/?pnref=lhc (61) 98573 7547
Instagram: @cazelaoficial
facebook.com/CMAB.DF/?pnref=lhc

Guilherme Carvalho                                  
(61) 98152.6926 
guimelocarvalho@gmail.com
Instagram: guilhermecarvalho_pianista
Facebook: guilherme carvalho.pianista

João Lucas                                                       
(61) 99807 - 0888
 joaolucasmusic@gmail.com
https://soundcloud.com/joao-p-lucas

Lígia Moreno                                                  
Instagram: @morenoligia
3107-1090 /  61) 99677 - 2355 
ligiapiano2001@yahoo.com.br 

Marina Ferraz                                               
98336 – 7007
institutopianissimo@gmail.com
CLN 205, Bloco D, Sala 13
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ARRANJOS E DIREÇÃO MUSICAL 
 
Daniel Baker                                         
(61) 98182.4681 
danielbaker@danielbaker.com.br 
www.danielbaker.com.br 
Facebook: danbakermusicdf 
Instagram: danielbakerdf

VIOLÃO

Anco Marcos                                       
(61) 99618-3617 
Instagram: @ancomarcos
facebook.com/anco.marcos
 
Cairo Vitor Alves de Oliveira           
(61) 99914.3261
Email: cairo_vitor@hotmail.com
Instagram: @cairo.vitor
Facebook: Cairo Vitor
https://youtube.com/c/cairovitorVitor
https://cairovitor.wixsite.com/cairovitor

Caçari                                                         
(61) 98233-1640
facebook.com/jr.cacari
Instagram: @cacari_oficial

Danilo Martins                                        
(61) 98289-4389
 danilomartinsviolonista@gmail.com
Violão, teoria musical, preparatório UnB e EMB
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Fernando César                                        
98101-0111
www.fernandocesar7.com
Instagram: @fernandocesar7cordas
Violão 7 cordas,  violão 6 cordas, cavaquinho centro, prática de 
conjunto, harmonia.
Estilos: Choro, samba, música brasileira.

João Carlos de Souza Peçanha          
https://www.facebook.com/joao.pecanha.5

Jorge Luiz Nunes                                    
(61) 98183.3937 
jorgeluisdosreisnunes@hotmail.
Facebook: Jorge Luis Nunes

Marcos Nunes                                          
99261.8019
Outro instrumento: guitarra

Tom Teixeira                                          
(61) 99962-1869 
Outro instrumento: Ukulele

Raphael Paulista                                  
(61) 99201-2220
https://www.facebook.com/raphapaulista/

Régis Torres                                         
98129 - 1112
facebook.com/REGISTORRES1

VIOLINO

Aletéa Cosso                                         
(61) 98158-0149
aleteacosso@yahoo.com.br
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Fred Paegle                                             
(61) 98338.0408
Facebook/fredpaegle
instagram:@fredpaegle

João Rodrigues Dias                          
(61) 99309.4727
facebook.com/JoaaoDias; 
Instagram: @joaodiasv
joaodiasviolinista@gmail.com; 
Estilo: música popular

Kashin Mello                                          
(61) 98153-5441 
Instagram: @kashimelloperformermusical
Facebook: kashimellooficial
Canto e musicalização infantil.

 VIOLONCELO

Jonathan Baião                                         
(61) 996163389
Instagram: @jonathan.baiao
https://suzukiassociation.org/people/jonathan-bai-o/
Violoncelo e Outros instrumentos: canto popular e flauta doce

Gidesmi Alves                                           
WhatsApp 98109-1979 
Facebook: Gidesmi Alves
gidesmicello@gmail.com
Instagram: @Gidesmi
Estilos: erudito e popular
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Músicos
BAIXO ELÉTRICO

Leo Torres                                                
www.facebook.com/leo.torres.
981054033
Instagram: @leotorresbass
Estilos: salsa, MPB, jazz, reggae, música africana.

BANDOLIM

Ian Coury                                                  
www.iancoury.com
pt-br.facebook.com/iancourybandolim 
Instagram: @ian_coury
(61) 99202 2953
Estilo: choro, jazz, MPB e bossa nova

Felipe Nunes Guimarães     
facebook.com/felipe.nunesguimaraes
feipenunesguimaes@gmail.com
Instagram: @felipenunesguimaraes
(61) 98619 4741
Estilo: Choro, samba, jazz, rock, reggae, música experimental

BATERIA 

Sandro Souza                                     
98245 0947
sandraogroove@gmail.com
Facebook: Sandro Di Souza
Instagram: @sandrodisouzabatera
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FORRÓ 

Helder Nascimento                          
facebook.com/helder.nascimento.520
heldervozeviolao@yahoo.com.br 

Paulinho do Forró                                  
facebook.com/paulinho.doforro.5

GAITA 

Pablo Fagundes                                    
(61) 99844-0023 
facebook.com/pablofagundesharmonica
www.youtube.com/user/pablofagundes1
soundcloud.com/pablo-fagundes

Renato Silva                                            
Instagram: @maestrorenotopedro / @coralservidoresunbr 
maestrorenato@gmail.com

Marcos Cabrera                                       
https://www.facebook.com/ScalesArpeggios4ChromaticHarp/
https://www.youtube.com/channel/UCP7wyBQ6p0cfDh2WwZTb8dA
araguajam@gmail.com
Instagram: @harmonicacolege
(61) 99176.9521
Estilos: blues, jazz e choro 

GUITARRISTAS 

Beto Oliveira                                         
facebook.com/betooliveira8
beto0dub@gmail.com
(61) 98430 - 2344
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Daniel Sarkis                                            
98428 - 5326
facebook.com/danielsarkis.music

Michel Abelaria                                         
Instagram: @michelabelaria

HIP HOP
MC Hadda                                       
981859332
facebook.com/haddamc/
https://www.palcomp3.com.br/haddamc/musicas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=N8NmG-Q_038&list=PL95TTspFo-
JXsRIfjWkAkVnNIjhJ-s7fRy

CANTOR@S E COMPOSITOR@S DE MPB

Andréia Soares                                    
3209 2626 / 99613 0721
https://musiartkids.negocio.site/
Instagram: @musiart.kidsdf
Facebook: Musiartkids
andreiasouza.bsb@gmail.com

Beto Dourah                                       
(61) 98117-8157 
www.betodourah.com.br
Instagram: @betodourahoficial / @producaobetodourah
facebook.com/betodourah?fref=nf
www.youtube.com/user/betodourahoficial
producao@betodourah.com.br

Ana Studart                                         
98173 - 7642
email: anastudart.pojo@gmail.com
Instagram: @anastudart.pojo
Facebook: Ana Studart
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Cássia Portugal                                     
facebook.com/cantoracassiaportugal
soundcloud.com/cassiaportugal
cassiaportugalmusica@gmail.com

Célia Porto                                                
(61) 98430.8839 
facebook.com/Célia-Porto-322447521144795/
Instagram: @celia.portocantora
www.youtube.com/watch?v=VatTlScbQoo
porto.celia@gmail.com

Célia Rabelo                                              
 (61) 99906 0324 
Instagram: @celia.rabeloo
Youtube: Celia Rabelo Cantora Oficial
https://www.facebook.com/Célia-Porto-244083352292218/
celiarabeloazevedo@gmail.com

Daniela Machado                                   
(61) 99192-4484 
Instagram: @danimachadocantora
www.youtube.com/user/danigmachado
Di Steffano                                               
(61) 98270-2583   
Instagram? @disteffanodrums
facebook.com/disteffano.bazilio
www.youtube.com/user/RibeiraJam

Luciano Ibiapina                                     
98348 - 4149
facebook.com/luciano.ibiapinaii/?pnref=lhc

Luiza Marta                                                 
@luizamarta1 
https://www.youtube.com/channel/UCA1JiqDerc3RwHsTIK4s_QA/vi-
deos?view_as=subscriber
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Luciola Paranhos                                     
(61) 98235.5201
luciolaparanhos@yahoo.com.br
Instagram: @luciolaparanhos
Facebook: luciola.paranhos

Myrian Greco                                     
(61) 98199.3797
Instagram: @myriamgreco
https;//www.facebook.com/myriamgrecooficial/
myriamgreco.m@gmail.com

Pierre Simões                                    
(61) 98269 - 4305
facebook.com/pierresimoes
soundcloud.com/pierresimoes
reverbnation.com/pierresimoes
bandcamp.com/pierresimoes
instagram.com/pierresimoes
www.suamusica.com.br/pierresimoes

Silvinha Villela                                  
silvialucia30@hotmail.com
Facebook: Silvinha Villea

Márcia Tauil                                          
991989009                            
contato@marciatauil.com.br
www.marciatauil.com.br
Facebook: Márcia Tauil
Instagram: @marciatauil

Sthel Nogueira                              
99902 6125 
sthelnogueira@gmail.com
Facebook: Sthel Nogueira
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Karin Richter                                                    
99972 0858
karinrich@gmail.com
Instagram: @karinrichtercantora
Facebook: karinrichtercantora

Cris Costa                                                        
98454 1612
cristiane.vw@gmail.com
Facebook: Cris Costa Cantora
Streaming: Cris Costa - A Roda Gira

Janai Seabra                                                 
janai.seabra@gmail.com
Facebook: Janai.seabra.brasil
Instagram: @janaiseabra

Dulce Aquino                                                
99989-4463
dulceaquiino@gmail.com
Facebook: Dulce Aquino
Instagram: dul_aquino

Mina Ziane Cantora                                    
61 - 99820. 7620 
Showsminaziane@ gmail.com  
You Tub: Mina Ziane  
Mina Ziane Cantora,  no Facebook,  Instagram.

PANDEIRO

Augustinho   Rodrigues                          
(61) 99690 -  0959
augustinhorodrigues1/instagram
facebook.com/augusto.cezarrodruiges
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PERCUSSÃO 

Carlos Pial                                                       
(61) 98552-5015
facebook.com/carlospiall?fref=
www.youtube.com/channel/UCtEs_oPpWjSNi5gFjc5vphw
Instagram: @carlospialoficial
carlospiall@yahoo.com.br 

Sérgio Boré                                         
facebook.com/sergio.bore
(73) 99140 - 1790
Instagram: @sergiobore
soundcloud.com/sergiobore

Júnior Viegas                                      
(61) 991362121 
facebook.com/junior.viegas

PERCUTERIA ORIENTAL

Bety Vinyl                                            
(61) 99967 8917
Instagram: @betyvinyl
betyvinil@gmail.com

PIANO E TECLADO

Arturo Sampaio                                    
Pianista, compositor de trilhas sonoras e professor de música
(61) 98530-5555
facebook.com/arturosampaio 
youtube.com/arturosampaio
instagram.com/arturosampaio
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Rênio Quintas                                       
facebook.com/renio.quintas
www.youtube.com/user/renioquintas
(61) 98430 – 8839
Instagram: @reniodf
soundcloud.com/renio-quintas

Ana Cláudia Ferreira (Cacau)          
(61) 98170 1390
Instagram: @anaferreira.music
anamusical@gmail.com
Youtube: Ana Ferreira Piano&Voz

SAMBA

Ana Reis                                             
98185 - 6616
facebook.com/Ana-Reis-205546339475118/

Denise Oliveira                               
(61) 98190 – 8654
Instagram: @dennycomunica
Email: dennycomunica@gmail.com

Dhi Ribeiro                                              
(61) 98139 – 2072
https://www.facebook.com/DhiRibeiroOficial/
Instagram: @dhiribeirooficial
dhiribeiro.producoes@gmail.com

Renato dos Anios                                 
facebook.com/Renato-dos-Anjos-1206524059364579/
(61) 99285 – 7178
contatorenatodosanjos@gmail.com

Rodrigo Espeto e Banda                    
facebook.com/RodrigoEspetoProducoes 
(61) 98162 - 4556
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Teresa Lopes                                          
facebook.com/teresalopes.cantora
https://www.youtube.com/channel/UCCeKYdN6GIGGPpPNxXc9EUA

Thales Júnior                                           
facebook.com/thalesjrcantor
https://www.thalesjr.com
(61) 98353 - 7172
drao.producoes@gmail.com

Teus Santos                                        
facebook.com/profile.php?id=100007239137121&pnref=story
99303 - 6063
Instagram: @teus.santos 
www.youtube.com/channel/UCubFdjhPmcjoBDUftIkVA5A

SAXOFONISTA 

Carlos Gontijo                                      
E-mail: carlosgontijo@gmail.com 
Web Site: www.carlosgontijo.com 
Instagram: @carlos_gontijo_sax 
FaceBook: @carlos gontijo 
YouTube: CARLOS GONTIJO

SERTANEJO 

Claudivan Santiago                           
(61) 99291-7055 
claudivansantiago.com.br
Instagram: @claudivansantiago
www.facebook.com/claudivansanttiago

TROMPETISTA

Moisés Alves                                         
https://www.facebook.com/moises.alves.73
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VIOLA CAIPIRA

Roberto Corrêa                                   
 (61) 99214-3051 
www.robertocorrea.com.br
facebook.com/RobertoCorreaRC
www.youtube.com/user/CanalRobertoCorrea
vc@violacorrea.com.br

VIOLÃO

Jaime Ernest Dias                               
facebook.com/jaime.ernestdias
www.youtube.com/watch?v=JiHM476UlIc

Daniel Sarks                                            
(61) 98428-5326
facebook.com/jaime.ernestdias 
danksproducoes@gmail.com
https://linktr.ee/danielsarkis
Outros: Guitarrista, Baixista, produtor e editor de áudios/ vídeos

César de Paula                                        
facebook.com/cesar.depaula.14
www.youtube.com/user/cesardepaula

Gabriel Strauss                                        
(61) 98379 3339
facebook.com/gabriel.strauss.7
gnstrauss@gmail.com
Estilo: violão híbrido entre erudito e popular

George Costa                                           
https://www.facebook.com/geofrecosta
youtube.com/apraticos 
geofrecosta@gmail.com
(61) 99265 - 7317
Estilo: Choro, samba, música popular brasileira
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Rodrigo Mendes                                       
rodmen.pereira@gmail.com 
Instagram: @rodmen.pereira
(61) 991513904
Estilo: MPB, forró, choro.

Daniel César                                                  
Violão  
Instagram danielcesarfc.ofical 
Telefone: (61) 982995042 zap 
Estilo musical: MPB e Rock Nacional
 
Saul Violão                                                 
(61) 98146 - 3773

Laércio  Pimentel                                    
facebook.com/laercio.pimentel.9
laercio8cordas@gmail.com
(61) 99551 - 2524 
Estilo: instrumental brasileira

José Eustáquio Pereira                       
(61) 99215 - 6730
eustaquiopereira@nwi.com.br
Facebook: José Eustáquio Pereira

Joelson Conceição                              
(61) 99653 - 0301
joelsonmonkey@gmail.com
Facebook: Joelson Conceição
Instagram: Joelson.Conceição.714

Felipe Barão                                          
(21) 98883 - 2008
felipebarao@gmail.com
Instagram: @felipebarao
Facebook: Felipe Barão
Mais: Aulas de música online (violão, guitarra e harmonia musical) para 
todas as idades; Musicalização de Adultos
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Grupos
Grupo Chorando Baixinho                
Luís Fernando , bandolim;  Arthur Rodrigues, violão7; 
Victor Cortez, cavaco;
facebook: Grupo chorando baixinho
98533 3988 e 98536 8673 e 99391 7097
Instagram:@chorandobaixinho

Orquestra de Violões de Brasília             
https://linktr.ee/orquestra.violoes.brasilia
(61) 98428-5326  
ovb.bsb@gmail.com

Grupo Comboio Percussivo              
(61) 98200 – 5374 
facebook.com/comboiopercussivo/ 
Torre de TV Ala Norte Bloco M 424 
Praça Chico Mendes UNB Asa Norte
Instagram: @comboiopercussivo
Estilos: Forró, baião, xote, maracatu, Ijexá, choro, samba, samba-reggae, 
samba-duro, samba de coco, samba de roda, marcha grave, ciranda, 
samba maculelê, funk, zouk, agueré e agó

Grupo Merceditas                                           
Quarteto Feminino, vocal e instrumental
Contato: Eleni Fagundes – 98324 2903
grupomusicalmerceditas@gmail.com
Instagram: @grupomusicalmerceditas 
https://youtube.com/c/GrupoMERCEDITAS
Facebook: Merceditas
Estilo: música latina
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Bandas

 AXÉ

Banda Circulo                                   
www.bandacirculo.com.br facebook.com/bandacirculo.com.br www.
youtube.com/watch?v=PKoHgMLrri4 bandacirculo@gmail.com
98154-7201 

BLOCO DE CARNAVAL

Lagartixa Chorosa                         
(61) 98133 – 7151 
Instagram: @lagartixachorosa
https://www.facebook.com/lagartixachorosa/
https://lagartixachorosa.wordpress.com/

CORDEL

Depois das Cinco                              
www.depoisdascinco.com.br facebook.com/grupo.depoisdascinco 
www.youtube.com/user/GrupoDepoisdasCinco grupodepoisdascin-
co@gmail.com
99688-5175 e 98117-8799

Felipe Rodrigues e Xote Regueado   
98313 3678
felippedrigues@hotmail 
Instagram:@felipperodriguesoficial
www.FelippeRodrigues.com
Facebook: Felippe Rodrigues
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FORRÓ

Cangaceiros do Cerrado              
www.facebook.com/cangaceirosdocerrado https://youtube.com/c/Can-
gaceirosdoCerrado
Instagram:@cangaceirosdocerrado
heldervozeviolao@gmail.com
(61) 99807-2801

Sabrina Vaz e Quinteto                  
https://www.youtube.com/channel/UCxgtqIrRlixZ0eSWofejMzw
99229-9304

Forró Paraibola                                    
www.forroparaibola.com.br facebook.com/forroparaibola www.youtube.
com/watch?v=SrS7wOfLP8Y soundcloud.com/forroparaibola
3399-2008

Red Light                                                 
https://www.facebook.com/forroredlight/
https://forroredlight.com/

INSTRUMENTAL MODERNA

Banda Sonho Musical                          
https://www.facebook.com/sonho.musical.brasilia
bandasonhomusical@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCaiLSaI2rNlu8ubTroi15Hw/videos
99398-4618 
Instagram: @sonho_musical

Mandragora                                                 
https://linktr.ee/mandragora_brasil
Instagram: @mandragorabrasil 
mandragorabrasil@gmail.com
(61) 98428-5326 
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Quarteto Capivara                                 
www.youtube.com/watch?v=S5xwXKluJ5A 
soundcloud.com/encantos-brasileiros/choro-novo

GROOVE

Country Punk Psicodélico             
Pedrinho Grana & Os Trocados 
https://www.facebook.com/pedrinhograna/
https://soundcloud.com/pedrinhograna

MPB

Chinelo de Couro                                
http://chinelodecouroproduc.wix.com/chinelodecouro 
facebook.com/chinelodecouro 
chinelodecouro.producao@gmail.com
99281-9404 e 99923-1644

Longo Tie                                                   
MPB e Pop Rock
(61) 98257 - 5995
https://facebook.com/bandalangotie
instagram: @bandalangotie 

MÚSICA LATINA

Sabor de Cuba                                    
facebook.com/gruposabordecuba/  
Contato Felix Valoy – diretor – negrovaloy@hotmail.com
99161 5626 
felixvaloy65@gmail.com
Estilos: Som cubano, salsa, bolero, 
chá-chá-chá, cumbia, merengue
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ORQUESTRA DE FANFARRA

Bloco do Calango Careta                   
https://www.facebook.com/calangocareta/
calangocareta@gmail.com
 98265-0612 

PERCUSSÃO

Batalá                                                         
www.batala.com.br 
(61) 98188 – 8748 / 98122 - 3626
Instagram: @batala_brasilia
www.facebook.com/Batala-Bras%C3%ADlia-881189815235498
comercial.batala@gmail.com

POP

Dillo                                                            
Instagram: @dilloguitar
https://tratore.com.br/smartlink/guitarrafrika

Joe Silhueta                                           
(61) 99520 – 1876 
Instagram: @joesilhueta
https://joesilhueta.bandcamp.com/

REGGAE

Toca NZ                                                       
beto0dub@gmail.com
98430-2344
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ROCK

Casacasta                                                 
facebook.com/bandacasacasta/ 
(61) 98215 - 7129
casacastabanda@gmail.com

Funqquestra                                          
facebook.com/funqquestra 
 (61) 98117 - 1192

Blood Chip                                              
(61) 99290 - 6374
facebook.com/bloodchip.oficial 
Instagram: @bloodchipoficial

Band’Aid                                                   
soundcloud.com/bandaidrock
facebook.com/bandaidrock
99827-7987

Enema Noise                                     
enemanoise@gmail.com
https://www.facebook.com/enema-noise-129166100463982/
http://enemanoise.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/enemanoise

 SAMBA

Adora Roda                                           
wFilhos de Dona Maria
facebook.com/FilhosDeDonaMaria 
(61) 99601 - 2695

Grupo Pessoal do Samba               
facebook.com/grupopessoaldosambadf 

Samba Flores                                        
facebook.com/gruposambaflores 
www.youtube.com/watch?v=fqjiiXpyrRQ 
93532438
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CantusFirmus                                             
Responsável: Isabela Sekeff
(61)8173-8524 
www.cantusfirmus.com.br 
Acesso: abertura de inscrições uma vez por ano, em novembro, por 
meio de teste. Não é necessário ter experiência anterior.
cantusfirmus@cantusfirmus.com.br
 
Coral da Igreja Presbiteriana              
Independente Central de Brasília      
Regente: maestro Emílio de César 
(61) 3346-7579

Coral Evangélico de Brasília                
Regente: maestro Emílio de César 
culturaembrasilia.com 
facebook.com/coralevangelicodebrasilia
Acesso: para evangélicos 

Coral Jovem de Brasília                           
Instagram: @coraljovembrasilia
coraljovemdebrasilia.com
https://www.facebook.com/coraljovembrasilia/

Coral da UnB e Madrigal de Brasília
facebook.com/madrigal.debrasilia

Unicanto - Coral da Federação Espírita de Brasília
https://www.facebook.com/dfcoralunicanto/ 
coralunicantobsb@gmail.com

Corais



77

 Segunda                                                       
 Batalha da Sequela (Estação Concessionárias)/ Facebook: Batalhasequela

 Segunda                                                     
 Batalha da Sequela (Estação Concessionárias)/ Facebook: Batalhasequela

Terça                                                                 
 Batalha da Ideia (Praça da Bíblia, P Norte) / Facebook: Batalha da Idéia

Quarta                                                         
 Batalha da Escada (UnB)/ Facebook: BatalhaDaEscada
 Batalha Sagrada (Recanto das Emas) / Facebook: Batalha Sagrada
 Batalha do PEC (Sítio do Gama) / Facebook: Batalha do PEC

Quinta                                                             
 Batalha do Relógio (Praça do Relógio) / Facebook: Batalha do Relógio

Sexta                                                             
Gamaflow (Estacionamento do Estádio Bezerrão)/ Facebook: BatalhadoGamaflow
Taça de Sangue (Valparaíso)/ Facebook: Taça de sangue
Adere (Santa Maria, Praça Central)/  https://www.facebook.com/batalhadoadere
 Guerra do Flow (Planaltina) / Facebook: Batalha do Flow

Sábado                                                         
Sobrado Figth (Parque Jequitibá, Sobradinho) /  / Facebook: Batalha Sobrado Fight
Batalha da Chapa (Em frente ao Shopping JK) / Facebook: Batalha da Chapa
Batalha do Neurônio (Taguaparque)/ Facebook: BatalhaDoneuronio
 
Domingo                                                        
Batalha do Cinzeiro (Brazlândia)// Facebook: https://www.facebook.com/Batalha-
docinzeiro/
Batalha da Santinha (Santa Maria) /Facebook: https://www.facebook.com/bata-
lhasantinha
Batalha das Gurias //Facebook: https://www.facebook.com/batalhadasgurias/

Batalhas de hip hop
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Cisfac - Centro de Integração Social    
da Família e da Criança                               
Objetivo: busca contribuir com a formação da criança, apoiar a família como nú-
cleo de sustentação efetiva, estimulando a adoção de práticas saudáveis de vida. 
Oferece aulas de instrumentos de corda, reforço escolar, aulas de informática, 
escolinha de futebol e oficinas de peças artesanais e bordados. 
Quadra 1,  Conjunto F, Lotes 125/127, Fazendinha – Itapoã
(61) 3467 – 4081 / 99442 - 8309
cisfac.org.br
www.youtube.com/watch?v=a3skAgSMj_0

Grupo Batucateiros                                        
Objetivo: incentiva a cultura e o ensino das artes, sobretudo da música em seus diversos 
estilos, visando beneficiar jovens de 5 a 21 anos, com aulas de percussão corporal. 
Quadra 307, Conjunto 15, Casa 17, Recanto das Emas 
(61) 3082-1014 e 9397-6606 e 9672-9674
www.institutobatucar.org.br
facebook.com/Batucadeiros/?fref=ts
www.youtube.com/user/Ricardobatucar

Projeto Cultural Waldir Azevedo              
Objetivo: trabalha a formação de caráter de crianças através da música e do 
acesso à informação. 
RUA 20, Casa 2, Telebrasília 
(61) 999699877 / 996226533
Instagram: @projetowaldirazevedo
https://www.facebook.com/ProjetoWaldirAzevedo
www.youtube.com/watch?v=JvHrQv5hLb4
projetowaldirazevedo@gmail.com

Projetos Sociais
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Projeto Música e Cidadania           
Objetivo: por meio da arte, contribui para o afastamento de crianças e adolescen-
tes das situações de risco. Ministra aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, 
flauta transversal, clarineta, saxofone, trompa, trompete, trombone, euphonium, 
tuba, percussão sinfônica e violão para crianças de 7 a 18 anos. Aulas de violão 
também podem ser feitas por adultos. 
Quadra 2, Unidade 1, Área Especial, Paranoá
 (61) 3049-5186
www.musicaecidadania.com
facebook.com/Projeto-Música-e-Cidadania-157403887772617/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCCbU1BvXOsWU-msw3UKtpsw

Instituto Cultural Menino de Ceilândia      
Objetivo: criado em 1995 com o intuito de oferecer à população de Ceilândia e 
DF opções de lazer, formação musical, técnica, profissional e social. O trabalho 
envolve a cadeia produtiva do carnaval e a formação de músicos instrumentistas, 
compositores, artistas plásticos e passistas. O carro chefe é o bloco carnavalesco: 
“O menino de Ceilândia”. 
Espaço Cultural Matraca - EQNQ 4/5, Área Especial, Módulo E, Ceilândia Norte
facebook.com/Menino-de-Ceilandia-148474318581301/?fref=ts
acmeninodeceilandia@gmail.com
(61) 98157 - 8180
 
Instituto Reciclando Sons                                 
Objetivo: utiliza a música como instrumento de educação, ressocialização, gera-
ção de renda e inclusão social de crianças, adolescentes e famílias. 
SCVS Quadra 1, Conjunto 1, Lote 6, Setor de Oficinas, Cidade Estrutural 
(61) 3363-0036 e 99646-5154
www.reciclandosons.org.br
facebook.com/reciclandosons
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Lojas e Livrarias

ASA SUL 

MusiMed                                                    
SCRS 505 Bloco A Loja 65
http://www.musimed.com.br/
(61) 3244 9799 e 98407 1051
contato@musimed.com.br
Livraria de música e loja de instrumentos  

Eletrônica Auditel                           
CLS 210 Bloco C, Loja 21, Rua das Elétricas 
(61) 3244-2676
www.auditelpro.com.br

Musical Brasília                                    
CLS 511 Bloco C, Loja 51 
(61) 3346-6744
musicalbrasilia@gmail.com 

Casa do Músico                                  
SCS Quadra 7, Bloco A, Pátio Brasil Shopping 
3967-3402 e 3224-3402

Casa do Músico                                  
SCS Quadra 8, Bloco B-60, Venâncio 2000
(61) 3226-8518

Art Music                                                
SDS Bloco Q, Loja 4
(61) 3224-8165
artmusicstore.com.br

Milano Musical                         
SDS Bloco O, Lojas 12 e 13, Edifício Venâncio VI - Conic
(61) 3225-6667 e 98245-4745
milanomusical.com.br
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ASA NORTE 

Melodia                                                           
CLN 706 Bloco E, Loja 57
(61) 3349 – 2601
https://www.facebook.com/melodiadf/
melodiadf.com.br

Nacional Musical                                        
CLN 709, Bloco C, Loja 39, Térreo
(61) 3273-9486
nacionalmusical.lojaintegrada.com.br

Harmonia Instrumentos Musicais          
CLN 310 Bloco B, Loja 25, Subsolo 
(61) 3347- 4977
www.harmoniaweb.com.br  

Protec                                                                 
CLN 712/713  Bloco E, Loja 35
(61) 3273-0016 e 3201-8009 e 3964-8009
www.protecmusic.com.br 

Leo Instrumentos Musicais                         
CLN 110 Bloco A, Loja 23    
 (61) 99287-2004
facebook.com/leoinstrumentomusica?pnref=lhc

Planet Guitar                                                   
SEPN 506 Bloco D - Loja 03  
3202-2916 - 99856-4291
Instrumentos musicais, acessórios, luthieria e eletrônica

Music Master Música & Tecnologia             
CLN 712 Bloco A, Loja 36
(61) 3347-4840
musicmaster.com.br 
Instrumentos:  Percussão, baterias, cordas, teclas, amplificadores, pedais e pedaleiras

Disco Dil                                                   
SDN Conjunto Nacional de Brasília, 2º Piso
(61) 3326-9369
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SUDOESTE 

Made In Brazil Megastore                                         
2Q Sai/So Quadra A1 Loja 135 m – Parkshopping Brasília.
 (61) 9991-7258 / (61) 9364-2413
www.madeinbrazil.com.br

Lojas virtuais                                         
Casa do Piano
 (61) 99970-2964
casadopiano.com.br

Videoke Brasília/Fama Musical   
(61) 3233-6444
Sia Trecho 10 Lote 05/10, Loja 13
videokebrasilia.com.br

Alberto Teclados                                
(61) 3354-6114 / 98359 - 5666
www.albertoteclados.com.br
Acordeom, bateria, percussão, cordas, sopro e teclados 



Uma incrível oportunidade de estar ao 
lado de seus filhos, brincar e aprender 
sobre temas relevantes para a atualidade: 
Água, Mudanças Climáticas, Vacinas, 
Microrganismos, dentre outros. 
Jogo de trilha e acessórios, livro, 
suplemento para a família.
 
Embarque nessa aventura com os pequenos!

Vi� м Com�i�д

(11) 3539.2000
contato@letraeponto.com.br

www.letraeponto.com.br
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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA
ENTIDADE COMPLETA 6O ANOS DE LUTA E ATUAÇÃO

EM DEFESA DA ARTE E CULTURA LOCAIS

Mais do que representar bancários e bancárias da capital federal há seis décadas, o Sindica-
to dos Bancários de Brasília traz em seu DNA outras bandeiras fundamentais para a cena cultural da 
cidade. Abrigo de um dos teatros mais importantes do Distrito Federal, o Teatro dos Bancários, a 
entidade tem em seu histórico a defesa da arte e da cultura como ferramentas de transformação 
social e de inserção dos brasilienses no mundo multicolorido das sete artes. 

O Sindicato, que nasceu e cresceu junto com Brasília, tem em seus registros a expressão 
prática do compromisso honrado até os dias atuais de atuar como sindicato-cidadão, participando 
efetiva e diretamente em projetos sociais voltados para o bem-estar e bem-viver da comunidade. 
Contudo, também encabeçou ações e lutas em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, com projetos como ‘Quem tem fome tem pressa’ durante a pandemia do novo coronavírus. 

E foi durante a maior crise sanitária, social e econômica das últimas décadas que a entida-
de, pautada na cooperação e na solidariedade nas quais é fundada, lançou sua mais nova iniciativa 
cultural: o Arte|Fato. Com mais de 15 edições no ar, a série cultural já recebeu dezenas de artistas da 
cidade, entre eles bancários e bancárias, com toda a segurança necessária diante do contexto atual.  

São 6O anos de atividade em defesa do trabalhador bancário e de empenho pela promoção 
da cultura enquanto elemento catalisador de comportamentos e atitudes transformadoras. Além de 
atos e protestos que, dialogando com a arte, comunicaram e amplificaram suas reivindicações, o 
Sindicato já colocou em cartaz projetos como Sexta Básica, Terça Arte, Brasília Debate, Pré-Carnaval  
dos Bancários, Carnaval dos Trabalhadores e a Festa dos Bancários, evento mais populoso que a 
entidade propícia aos trabalhadores do sistema financeiro e à sociedade do DF. Cineclube, aulas de 
teatro e concursos culturais também enriqueceram a programação ao longo do tempo.

Presidente do Sindicato, Kleytton Morais chama a atenção para novidades. “Concentramos 
esforços e em breve a categoria bancária, seus dependentes, artistas e a população do DF poderão 
retomar as vivências de formação, entretenimento e agitação necessárias a uma sociedade verdadeira-
mente democrática, tolerante e diversa”. 

“Com a sede e o Teatro dos Bancários revitalizados, iniciaremos uma retomada em grande 
estilo, diversificando a ocupação por diferentes linguagens artísticas, possibilitando uma experiência 
mais totalizante aos nossos associados e demais apreciadores das artes”, planeja Sandro Bessa, 
secretário de Cultura do Sindicato.

O Sindicato, ao longo dos seus 60 anos de existência, encampou diversas lutas em defesa 
dos direitos da categoria bancária e do fortalecimento da democracia, das liberdades. “Continuará 
firme com essa missão, sendo a casa dos trabalhadores, tendo o Teatro das bancárias e dos bancários 
como abrigo e promoção de todas as manifestações libertárias e comprometidas com o respeito à 
diversidade, justiça e erradicação da miséria material (consequência) e às suas causas. É casa de 
inclusão cultural, que fomenta o fazer e democratiza o acesso à cultura, permitindo que comunidades 
carentes, a partir de iniciativas como a escola vai ao Teatro e vice-versa, possam partilhar e se transfor-
mar com a vivência das artes e debates. Aguarde e reviverás”, antecipa Kleytton Morais. 

Acesse nossas redes
/bancariosdf @df.bancarios@dfbancarios

ARTE FATO


