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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Cultural Porto Alegre oferece educação musical por meio 

da linguagem do choro 
 
 

Inscrições já estão abertas para aulas gratuitas que acontecem a partir de 15 de 
março. 

 
Novo programa de oficinas traz temas como Centenário Lupicínio, Centenário Dorival 

Caymmi, Homenagem a Plauto Cruz e Pixinguinha. 
 

Metodologia inédita respeita características da música popular. 
 
  

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2014 – A partir deste ano, o Santander Cultural oferece um 
novo programa para as tradicionais oficinas de choro e samba, por meio de uma abordagem 
prática e teórica. A proposta é difundir um modo brasileiro de se fazer música baseado num 
estudo dirigido que contempla as necessidades específicas para o entendimento de uma 
música com origem popular. As inscrições já estão abertas para os encontros fixos, todos os 
sábados, das 13h às 17h, com entrada franca. Interessados devem enviar mensagem para o 
email scultura@santander.com.br. O público alvo são músicos profissionais, estudantes de 
música, pesquisadores de música popular e amantes de música, de todas as idades e ambos 
os sexos.    
 Para montar o novo programa, o músico Mathias Pinto, que assume o comando da 
oficina em 2014, buscou referência num repertório que ilustra as origens e o desenvolvimento 
desta que foi a primeira manifestação musical genuinamente Brasileira. Aulas de 
acompanhamento em Samba e Choro, Bandão da oficina, apreciação musical (apresentação 
de documentários, filmes, e raridades) e roda de choro, acontecem em todos os encontros, na 
ordem citada.  
 Para Mathias “um dos objetivos é manter a referência na capacitação de músicos 
voltados para o gênero, além da criação do novo Bandão da oficina e ter a pesquisa como foco 
permanente, formando um acervo de sambas e choro do Rio Grande do Sul desde sua origem 
até os contemporâneos”. Ele destaca que o primeiro encontro terá como tema a primeira 
geração de chorões ainda no século XIX. 
 Com dez anos de atividades sob o comando de Luiz Machado, a oficina já formou 
diversos músicos, muitos deles com renome nacional, além de oferecer ao público mais de 100 
apresentações e um material de pesquisa que conta com um acervo que supera 2.000 
partituras.  
  
Sobre o programa fixo de todos os sábados, a partir de 15/3 
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Acompanhamento Samba-Choro | 13h às 14h 
Violões 6 e 7 
Cavaquinho 
Bandolim 
Percussão 

   
Solos | 14h às 15h 
Cordas 
Sopros 
Teclas 
Cantores 

  
Apreciação musical e Roda de Choro | 15h às 16h  
Palestra abordando as músicas que serão tocadas no bandão (histórico do compositor, gênero, 
conceitos) 
Palestras com músicos da área (Convidados especiais) 
Videoconferências 
Exibição de documentários e filmes afins 
Concertos didáticos 
Conceitos de teoria e percepção 
Roda de choro 

   
Ensaio Bandão da oficina | 16h às 17h           
Ensaio geral com repertório semestral   
 
Sobre Mathias Behrends Pinto 
  Natural de Porto Alegre, nasceu em 16 de maio de 1986. Atua como músico e educador 
musical em diversos projetos voltados a música popular brasileira, mais especificamente 
Samba e Choro. Em 2006 começa a freqüentar as oficinas de choro e de samba no Santander 
Cultural. No ano de 2005 montou a banda Carne de Panela, grupo que interpreta suas 
composições que incluem sambas, choros, valsas e maxixes. Paralelamente a essa atividade 
também realiza oficinas e apresentações de Choro com o grupo Choro do Rio Grande. 
Participa também de projetos ligados ao resgate cultural do samba através dos grupos Central 
do samba e Projeto Resgate além de produzir arranjos para o projeto Tom , Chico e Vinicius,- 
O maestro o malandro e o poeta em cartaz desde 2005. Dentre os projetos que o músico 
participou destacam-se o Clube dos Criadores no auditório Luis Cosme (CCMQ), Usina das 
Artes (Usina do Gasômetro), Sarau no solar (Solar dos Câmara), Projeto música autoral(Vaia). 
Em 2008 foi selecionado para participar do projeto Unimúsica. Dentre outros espaços, realizou 
apresentações no Teatro São Pedro, Concha acústica (Palco Multiuso Teatro São Pedro), 
Teatro Renascença, Tributo ao centenário de Noel Rosa (Teatro CIEE), Teatro de Câmara 
Tulio Piva, Bar Opinião dentre outros. No ano de 2012 participou da gravação do DVD do grupo 
Fala Agora, que acompanha o acordeonista Samuel Costa. No mesmo ano, fez parte do 
Regional Ponto a Ponto que realizou a gravação do CD de Elias Barboza. Em 2013 é 
contemplado com a bolsa Funarte de aperfeiçoamento técnico em música na escola carioca 
Portátil de Música. Monta junto a Guilherme Sanches o grupo Antenório especializado em 
acompanhamento de música brasileira.  
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Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028  | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
51 3287.5500 
scultura@santander.com.br  www.santandercultural.com.br 
  
Horários de funcionamento 
ter a sex, das 10h às 19h 
sáb, dom e feriados, das 14h às 19h 
  
CAFÉ DO COFRE 
ter a sex, das 10h às 19h 
sáb, dom e feriados, das 14h às 19h 
  
MOEDA BAR E RESTAURANTE 
seg a sex, das 11h30 às 15h 
não abre aos feriados 
  
KORALLE SANTANDER CULTURAL 
ter a sex, das 11h às 19h 
sáb, dom e feriados, das 14h às 19h 
 
Garagem Andrade Neves 
Rua Gen. Andrade Neves, 71 
R$ 10,00 para qualquer tempo de permanência nos horários: 
Seg a sex, das 18h às 23h 
Sab, dom e feriados, das 10h às 23h 

 
 

Santander – Relações com a Imprensa 

(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
Telefone de plantão (11) 9605-5987 

e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC 0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 0322 

 
 

 
51 3028.3231 / 9189.8847 

assessoria@marielesalgado.com.br 
www.marielesalgado.com.br 

face: marielesalgado 
skype: mariele_salgado 

rua miguel tostes_877_2º and_sala 2 
bairro rio branco_porto alegre_rs 

cep 90430_061 
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