
D E P O I M E N T O S

 "Tive aulas de guitarra há anos e em 
pouquíssimo tempo obtive conhecimentos 

que carrego até hoje. Léo é um natural 
professor para os que o rodeiam, que 
impressiona quando também muda, 

aprende e se transforma." 

Julio Camelo, 25

Solo / Salsa  Brezinski & ag. de viagem

Broken & Burnt, Bernardo John, NYCC

César Schroeder, 32
"Toco guitarra a 17 anos e nunca fiz aula, com ele tive uma melhora significativa, 

aprimorei e ajustei algumas técnicas e formas de tocar. A metodologia de ensino é 
voltada para o que o aluno necessita, recomendo demais as aulas!" 

Orquestra Pop & Jazz / IFES

Ivan Batista, 18
"Tendo aulas pude conviver com o dia a dia
de um músico e com tudo que é necessário

pra se alcançar um bom desenvolvimento no
instrumento e nas várias disciplinas que

envolvem a música. " 

Ronin Rodrigues, 32

Assembleia de Deus Fonte de Vida. Vitória/ES

"Em 2001 estudei com Leo Machado (...) com
didática excelente, material próprio e estudo  dos
grandes da guitarra, me ajudou a desenvolver a

musicalidade e percepção, o que me abriu muitas
portas no meio musical. Trabalho na igreja,

participo de gravações e produções musicais, e
também como sideman em algumas gigs." 

 "Eu tinha a consciência de que aprender a tocar 
guitarra depois de sexagenário seria um desafio 

para mim como para o professor. Passados 
alguns anos, sou agradecido pela dedicação, 

empenho, paciência e constante busca de novas 
abordagens e recursos didáticos, sempre 

motivado e me motivando a persistir."

Fernando Duarte, 71

Dan Abranches

Paulo Fagundes, 25
"Não conheço um guitarrista que conheça tão

bem os caminhos desse instrumento e que
esteja disposto a ensinar com tanta

naturalidade. Parece que nasceu pra ensinar!
Muito didático, muito paciente, sempre generoso

e animado em dar com seu aluno o próximo
passo. Tenho orgulho de ter tido aula com esse

cara e da amizade que eu fiz. " 

Sheep & Parafina

Haddad, 41
"Paciência, empatia e didática são atributos naturais

desse, que também é um dos melhores instrumentistas
e seres humanos que temos em nosso Estado”. 

 "Apesar de já ter alguns conhecimentos básicos de guitarra e teoria, Leo me
mostrou tanto a aplicação desses conceitos como apresentou de forma

clara e objetiva conceitos que eram nebulosos para mim. Desenvolvi aspectos
relacionados à teoria e questões técnicas do instrumento.Encorajou-me a

prosseguir na FAMES e na UFES.  Leo possui conhecimento vasto de guitarra
e de música, além de uma didática ímpar que possibilita ao estudante aplicado

um grande crescimento com músico e instrumentista." 

Neilson Bonfim, 30

Professor na rede regular de ensino/ Professor particular / Banda Replay

"Seja com os clássicos do rock (MMZ), com som 
autoral (Blackslug) ou com as participações especiais nos shows 
dos principais grupos do Espírito Santo, o músico Léo Machado é 

uma das estrelas das noites do Liverpub Vitoria, o pub mais 
tradicional do Estado. Machado consegue trazer o peso do rock 

e o swing da soul music com a sua mágica guitarra." 

Renato Costa Neto

"Léo Machado presta um belo trabalho a nossa casa com suas 
bandas, tamanho empenho e profissionalismo no que diz respeito 
a pontualidade, comprometimento, simpatia, dedicação exemplar 

e acima de tudo ao excelente músico que ele é. Tenho ainda 
como objetivo um dia ser aluno desse cara!" 

Gustavo Buteri

PARCEIROS

AULAS DE MÚSICA


