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Bacharel em Regência e Doutor em 

Musicologia pela UNIRIO, Pedro 

Aragão se destaca não apenas na 

área acadêmica, mas como 

instrumentista, produtor musical, e 

regente.  

Suas atividades permanentes 

incluem a coordenação da Escola 

Portátil de Música 
<www.escolaportatil.com.br>, um 

programa de educação musical através do choro que atualmente atende cerca de 1000alunos e 

funciona como curso de extensão da Uni-Rio; a direção do Instituto Jacob do Bandolim 

<www.jacobdobandolim.com.br> (do qual é um dos fundadores), entidade voltada para preservação 

da obra e do acervo deste músico; e a direção do Rancho Carnavalesco Flor do Sereno, 

agremiação fundada em 2000 que visa retomar a antiga tradição dos ranchos carnavalescos do Rio 

de Janeiro. Pedro Aragão é também membro do Instituto Casa do Choro, e com esta instituição 

esteve à frente da organização de todas as edições do Festival Nacional de Choro, em dezembro 

de 2004, janeiro de 2006 e fevereiro de 2007. Finalmente, é Professor Adjunto pela UNIRIO onde 

ministra aulas de Prática de Conjunto, Prática de Orquestra Popular e História da MPB.  

 

É o regente titular da 

Orquestra Furiosa 

Portátil, formada por 

professores e alunos da 

Escola Portátil de Música e 

dedicada ao repertório do 

choro; e da Orquestra 

Flor do Sereno, orquestra 

de metais composta por 20 

músicos, que se dedica à 

música popular brasileira 



  

do início do século XX e é ligada ao rancho carnavalesco de mesmo nome.  

Como bandolinista, além do Los Cuatro, integra o trio formado com os músicos Lena Verani 

(clarinete) e Luiz Flávio Alcofra (violão), tendo realizado diversas apresentações no estado do Rio de 

Janeiro; foi solista da Orquestra de Câmara da Uni-Rio, realizando em primeira audição no Rio de 

Janeiro o Concerto para Bandolim e Orquestra de Radamés Gnattali em novembro de 1999 na Sala 

Villa-Lobos da Uni-Rio. Participou de projetos de destaque no cenário da música popular, como o 

consagrado O Samba é minha Nobreza, de Hermínio Bello de Carvalho, ao lado de Cristina Buarque, 

Roberto Silva, entre outros, e Ao Jacob, Seus Bandolins, recital realizado na Sala Cecília Meirelles, 

sendo solista da Camerata Carioca na Suíte Retratos de Radamés Gnattali. Participou da gravação 

dos discos O Samba É Minha Nobreza, Ao Jacob, Seus Bandolins, Quarteto Maogani, Mauricio 

Carrilho, Joaquim Callado – Pai dos Chorões, Choro Carioca – Música do Brasil, entre outros. Atuou 

como arranjador nos discos Timoneiro, de Hermínio Bello de Carvalho e Choro Carioca – Música do 

Brasil. Além disso, já se apresentou em vários países do exterior como Colômbia, França, Bélgica e 

Dinamarca. 

 

Suas atividades como produtor musical incluem: 

Direção musical e produção do CD Rancho Carnavalesco Flor do Sereno, 

gravado em 2007 com patrocínio da Petrobras. O disco reúne obras 

especialmente escritas para o Rancho Flor do Sereno e tem a participação de 

grandes nomes da música brasileira como Elton Medeiros, Amélia Rabello, Jayme 

Vignoli, Mauricio Carrilho, Luciana Rabello, entre outros.  

 

Produção, ao lado do violonista Luiz Otávio Braga, do CD Ao Jacob, Seus 

Bandolins, lançado pela gravadora Biscoito Fino, que conta com a participação 

de grandes nomes como Joyce, Zé Renato, Guinga, Aldir Blanc, Zezé Gonzaga, 

entre outros, e que ganhou o Prêmio Rival BR 2004 na categoria “Tributo”. 

 

Direção musical e idealização do livro Tocando com Jacob, publicação didática 

voltada para o público de choro que reuniu partituras e playbacks de gravações 

realizadas por Jacob do Bandolim. O livro foi lançado em 2005 pelo Instituto 

Jacob do Bandolim com o patrocínio da Petrobras.  



  

Direção musical e produção, ao lado de Maurício Carrilho, do livro Cadernos da Oficina de Choro – 

Vol 1 lançado em 2004 pela Acari Records em parceria com a empresa El Paso. 



  

 


