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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão final, apresenta os pré-requisitos para obtenção do título de 

mestre em música pelo Programa de Pós-graduação Profissional em Música da Escola de 

Música da Universidade Federal da Bahia, os quais são: Memorial, Produto Final, Práticas 

Profissionais Supervisionadas e Artigo. O memorial busca sintetizar minha trajetória 

profissional e acadêmica, antes e durante a realização do curso de mestrado profissional. O 

produto final apresenta o resultado de uma gravação fonográfica profissional, com três obras 

brasileiras originais para clarinete e violão dedicadas ao Duo Tercina. As práticas profissionais 

supervisionadas, localizadas nos apêndices deste trabalho, elucidam todo o processo 

profissional desenvolvido durante o curso. O Artigo aborda a contextualização, o levantamento 

e a catalogação das obras brasileiras originais, transcrições e arranjos para duo de clarinete e 

violão, sendo que o catálogo se encontra nos apêndices deste trabalho. A prática de música de 

câmara é essencial para a formação do músico, e o objetivo deste catálogo é divulgar a 

existência desse repertório entre os clarinetistas e violonistas, visando a prática de música de 

câmara, além de fomentar a produção de novas obras, gravações e pesquisas acadêmicas. Até 

o presente momento, contamos com vinte e duas obras originais, oito transcrições e sete arranjos 

escritos, totalizando trinta e sete obras, as quais irão corroborar com a disciplina de música de 

câmara das universidades, faculdades e conservatórios de música pelo Brasil. 

 

Palavras-chave: Clarinete e Violão. Música de câmara. Música brasileira. Catálogo. 
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ABSTRACT 

 

 

This final work presents the prerequisites for obtaining the title of Master of Music by the 

Graduate Program in Music at the School of Music, Federal University of Bahia, which are: 

Memorial, Final Product, Supervised Professional Practice and Article. The memorial seeks to 

synthesize my professional and academic trajectory, before and during the professional master's 

course. The final product presents the result of a professional phonographic recording, with 

three original Brazilian works for clarinet and guitar dedicated to Duo Tercina. The supervised 

professional practices, located in the appendices of this work, elucidate the entire professional 

process developed during the course. The article deals with the contextualization, survey and 

cataloging of original Brazilian works, transcriptions and arrangements for clarinet and guitar 

duo, and the catalog is located in the appendices of this work. The practice of chamber music 

is essential for the formation of a musician, and the objective of this catalog is to divulge the 

existence of this repertoire among clarinetists and guitarists, aiming at the practice of chamber 

music, as well as to encourage the production of new works, recordings and academic research. 

To date, we have twenty-two original works, eight transcriptions and seven written 

arrangements, totaling thirty-seven works, which will contribute to the discipline of chamber 

music in universities, colleges and music conservatories throughout Brazil. 

 

Keywords: Clarinet and Guitar. Chamber Music. Brazilian Music. Catalog. 
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1 MEMORIAL 

Este Memorial aborda, de maneira resumida, a minha trajetória musical antes de 

adentrar ao curso de mestrado, bem como todas as disciplinas cursadas durante o curso, além 

de atividades curriculares e extracurriculares desenvolvidas. Com o objetivo de contextualizar 

minha formação e vivência profissional até aqui, o Memorial busca sintetizar cada experiência 

minha em forma de palavras, fotos e vídeos. 

 

1.1 MINHA TRAJETÓRIA 

Sou natural de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, divisa com Pedro Juan Caballero, 

Paraguai. Minha iniciação musical partiu de grande vontade de expressar uma certa habilidade 

musical que eu demonstrava possuir já desde pequeno, por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Nessa 

época, por acaso, minha família ganhou um CD do meu tio João (irmão de minha avó materna 

Alaucidia), que era assinante da Revista Caras e havia sido sorteado e recebido esse CD 

pertencente à coletânea “Gênios da Música II”, o qual em especial era em homenagem ao 

compositor romântico russo Tchaikovsky. Sem entender muita coisa, porém com muito apreço, 

ouvi esse CD até furar, e curiosamente eu era o único da casa que o ouvia. Devo também a 

minha vida musical a esse CD, que com certeza despertou ainda mais meu interesse na música. 

Não havia histórico de músicos profissionais na família, entretanto meu avô materno Olmiro 

Bambil Ramires, tocava violão com seus amigos, porém não entendia nada de teoria musical, 

acordes ou cifras. Era tudo “de ouvido”. Eu, pequeno, já pegava o violão e tentava tocar 

melodias em uma só corda. Depois de um tempo, ganhei uma flauta doce (flauta barroca) de 

um amigo da família, e com esse instrumento eu conseguia desenvolver ainda mais minhas 

habilidades musicais. Conseguia tocar melodias, como o Hino Nacional, por exemplo, além de 

outras melodias, e até me apresentava no final das aulas durante o 3º e 4º ano do ensino 

fundamental.  

Quando meu avô Olmiro viajava para a capital, Campo Grande, ele trazia revistas de 

cifras de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, etc., além de livros de teoria básica, que 

contribuíram com o desenvolvimento de minha aprendizagem musical na época, tanto teórica 

quanto prática. Entre os anos de 2004 e 2007, moramos na cidade de Amambai/MS. Por volta 

de 2006, com 12 anos de idade, meu avô comprou meu primeiro clarinete, muito humilde e sem 

marca, porém com todo amor e carinho (Figura 1).  
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Figura 1: Foto com meu primeiro clarinete e meus primos Wesley e João. (Amambai/MS, 2006). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Então, fui adquirindo conhecimento com a curiosidade e dicas de alguns músicos 

amadores de igrejas, que também não sabiam muito devido ao mínimo acesso à informação. 

Em 2008, já residindo em Ponta Porã/MS novamente, fiquei sabendo da existência da banda 

municipal, a Banda Isaac Borges Capillé (IBC), na qual pude participar como integrante até o 

ano de 2011 (Figura 2). Na banda, pude desenvolver ainda mais meu conhecimento teórico e 

prático, bem como minha leitura e a musicalidade desenvolvida em grupo, no saber ouvir, sob 

orientação e regência do Maestro Martins. Na banda IBC fiz muito amigos, e com alguns desses 

amigos montamos uma banda de Rock Alternativo, a Banda Sociedade dos Sonhos, que ficou 

na ativa de 2009 até o final de 2011 (Figuras 3). No início, assumi as posições de guitarrista e 

segunda voz, entretanto, após a saída do baterista, passei a baterista, pois já estava estudando 

esse instrumento sozinho durante nossos encontros. A partir de então, fiquei como baterista e 

segunda voz. Antes do fim da banda, prevendo minha saída para aprofundar meus estudos 

musicais, a Sociedade dos Sonhos gravou um CD Demo com sete faixas autorais. Mesmo com 

a banda de rock, não deixei em nenhum momento o clarinete de lado, e sempre mantive minha 

rotina de horas de estudos diários.  
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Figura 2: Apresentação da Banda Isaac Borges Capillé (Ponta Porã/MS, 2010). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 3: Show da Banda Sociedade dos Sonhos (Ponta Porã/MS, 2011). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Nesse meio tempo, em 2010 conheci um clarinetista recém chegado do Rio de 

Janeiro/RJ, para servir ao Exército Brasileiro como cabo músico temporário, o cabo Cláudio. 

Com ele, consegui uma cópia do conhecido método completo para clarinete H. Klosé (edição 

Alphonse Leduc) e uma cópia do Concerto para Clarinete e Orquestra de W. A. Mozart. Em 

2011, já no 3º ano do Ensino Médio, descobri que existia o curso de Bacharelado em Clarinete, 
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em Curitiba/PR na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, hoje Universidade Estadual do 

Paraná/ Campus I. Com muito estudo teórico e prático, fiz o vestibular no final de 2011 e tive 

a grande notícia de ter sido aprovado. Em 2012, me mudei para Curitiba/PR e dei continuidade 

aos meus estudos. 

Desde a graduação sonhava constantemente em realizar meu curso de mestrado, e de 

longe meu maior sonho era ser um aluno de pós-graduação da Universidade Federal da Bahia. 

Devido à distância (Curitiba – Salvador), achava que seria impossível, pois não conhecia o 

Mestrado Profissional e nem sabia que podia ser realizado por módulos ou até mesmo à 

distância. Após a graduação, tentei o processo seletivo no mestrado acadêmico em Música na 

Universidade Federal do Paraná algumas vezes, sendo que na última, fiquei como suplente. Mas 

realmente não era o que buscava, pois desde que cheguei de minha terra natal Ponta Porã/MS, 

estive sempre buscando o aperfeiçoamento ao Clarinete, e sabia que no mestrado acadêmico as 

coisas seriam diferentes.  

 

Figura 4: 1º Festival Internacional de Clarinetistas da Bahia Online (2020). 

Fonte: Acervo pessoal.  
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No ano de 2020, participei do 1° Festival Internacional de Clarinetistas da Bahia, 

realizado 100% on-line devido à pandemia (Figura 4). Então, finalmente, pude conhecer um 

pouco mais sobre a UFBA e conhecer o Prof. Dr. Pedro Robatto1. No fim do segundo semestre 

de 2020, participei de outro masterclass on-line, dessa vez organizado pela International 

Clarinet Expo, onde pude tocar e fazer aulas com os professores Jorge Montilla2 (VEN-USA), 

Luis Rossi3 (ARG-USA) e com o professor Pedro Robatto. Foram dias de muito aprendizado, 

e no dia da aula com o professor Pedro, na qual aprendi muito tocando a Sonata n°1 Op. 120 

de J. Brahms, resolvi perguntar sobre o processo seletivo do mestrado, e prontamente ele me 

explicou como funcionava tudo no PPGPROM-UFBA. A partir desse dia, iniciei a construção 

de meu pré-projeto de pesquisa, e surgiu a oportunidade de realizar uma pesquisa voltada ao 

levantamento de obras para duo de clarinete e violão, além da proposta do Programa que visa 

apoiar o profissional instrumentista, tendo em sua carga horária maior parte voltada para a 

prática. Após o processo seletivo realizado de maneira remota, no início do primeiro semestre 

de 2021, tive a notícia de ter sido aprovado para cursar o Mestrado Profissional pelo Programa 

de Pós-graduação Profissional em Música da Universidade Federal da Bahia, sob orientação do 

Prof. Dr. Pedro Robatto.  

 

 
1  Pedro Robatto (1967), é clarinetista, natural de Salvador-Ba, formou-se com o prof. Klaus Haefele na 

Universidade Federal da Bahia, e na mesma instituição, concluiu Mestrado e Doutorado em Execução Musical 

com o prof. Joel Barbosa. Em 1998 estudou com Earl Thomas e Patricia Kostek na Universidade de Victoria no 

Canadá, e em 1988 na Escola Música de Karlsruhe na Alemanha, com Wolfgang Meyer. Foi vencedor de 

concursos de música no Brasil e na Argentina, entre eles o I Concurso Internacional de Buenos Aires, Concurso 

Nacional de Música de Câmara da Faculdade Santa Marcelina - São Paulo, Concurso Jovens Solistas da OSESP e 

Concurso Jovem Solista da Orquestra Firestone, Londrina – PR, e foi finalista do VIII Prêmio Eldorado de Música 

– São Paulo. Desde 1989 é Clarinetista Principal da Orquestra Sinfônica da Bahia e desde 1992 é Professor de 

Clarinete e Música de Câmara da Universidade Federal da Bahia no curso de Bacharelado e do Mestrado 

Profissional. Disponível em: http://www.escolademusica.ufba.br/pedro-robatto. Acesso em: 10 Fev. 2022. 
2 Jorge Montilla é considerado internacionalmente um dos melhores clarinetistas da América Latina e um dos 

melhores clarinetistas de Eb do mundo. Tem um vasto repertório que inclui as principais obras para clarinete e foi 

nomeado para estrear obras a solo por importantes compositores como Paul Desenne, Diana Arismendi, Roberto 

Cedeño Laya, Fidel Rodríguez, Mischa Zupko, Alfred Prinz, Ken Froelich, Alexandre Eisenberg, Víctor Varela, 

e Efrain Amaya. Montilla é um dos muitos músicos de renome produzidos pelo "El Sistema" da Venezuela, 

fundado por José Antonio Abreu, também conhecido como Fundação para a Rede Nacional de Orquestras Juvenis 

e Infantis da Venezuela. Disponível em: https://music.uiowa.edu/people/jorge-montilla-moreno. Acesso em: 10 

Fev. 2022. 
3 Luís Rossi (1947), é clarinetista, aos 13 anos de idade mudou-se para Buenos Aires para continuar seus estudos 

no Conservatório Nacional López Buchardo. Seus professores foram os clarinetistas Juan Travnik, Martin Tow e 

Mariano Frogioni. Mais tarde aperfeiçoou-se em Paris com o clarinetista Guy Deplus e estudou um ano de pós-

graduação no Royal College of Music em Londres com o clarinetista John McCaw. Foi contratado como primeiro 

clarinete da Orquestra Sinfónica de Lima, Peru. Integrou a Orquestra Sinfônica Nacional de Buenos Aires, o 

Ensamble Musical de Buenos Aires, Orquestra Sinfônica de San Juan e a Orquestra Sinfônica da Venezuela. Atuou 

como primeiro clarinete na Orquestra Sinfônica do Chile, na Orquestra Filarmônica de Santiago e na Orquestra de 

Câmara do Chile. Em 1980 foi-lhe atribuído o Prémio da Crítica no Chile e em 1989 o Prémio Konex na Argentina. 

Em 1996, lecionou na Michigan State University, realizou recitais e masterclasses na Indiana University, Ohio 

State University, Cleveland Institute of Music, Kenyon College, Oberlin College, entre outras. Disponível em: 

http://www.clariperu.org/Biografia_Rossi.html#ficha. Acesso em: 10 Fev. 2022. 

http://www.escolademusica.ufba.br/pedro-robatto
https://music.uiowa.edu/people/jorge-montilla-moreno
http://www.clariperu.org/Biografia_Rossi.html#ficha
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Figura 5: Duo Tercina (Antonina/PR, 2018). 

Fonte: Acervo pessoal do Duo Tercina. 

A ideia inicial de realizar o levantamento de obras para a formação em duo para clarinete 

e violão, surgiu a partir do momento que nasceu o Duo Tercina 4  (Figura 5). Durante a 

graduação, conheci e fiz amizade com o violonista Eric Moreira (mineiro de Santa 

Bárbara/MG), pois, na época surgiram algumas oportunidades de trabalhos freelancer5  de 

“música ambiente” em shoppings e hospitais. Com isso, começamos a ensaiar um repertório 

voltado à Bossa Nova, Sambas e alguns Choros, sempre visando a difusão e resgate da nossa 

Música Popular Brasileira, bem como da Música Instrumental.  

Nós morávamos na Casa de Estudante Universitário do Paraná (Figura 6), e, após um 

tempo ensaiando e fazendo alguns cachês, começamos a perceber que era muito bom tocar 

juntos e queríamos levar os ensaios a outro patamar. Começamos a dividir o mesmo quarto na 

casa, e consequentemente facilitou e aumentou a possibilidade de marcar nossos ensaios. Em 

 
4 O Duo Tercina nasceu em 2013, e desde então transita entre as fronteiras da música popular e erudita. Com seu 

repertório composto de obras originais, transcrições e arranjos, busca resgatar e difundir a memória da Música 

Brasileira, bem como o rumo que ela vem traçando atualmente. O Duo Tercina já se apresentou nos principais 

festivais paranaenses, tais como Oficina de Música de Curitiba, Festival de Inverno da UFPR em Antonina-PR, 

Circuito Cultura e Arte da UFPR em Matinhos-PR, Festival Penalva, além de importantes palcos, como Teatro do 

Paiol, Ópera de Arame, Capela Sta. Maria, Sesc Paço da liberdade, Sesi Casa Heitor Stockler de França, Sesc Paço 

da Liberdade, Universidade Federal do Paraná, Faculdade de Artes do Paraná (UNESPAR Campus II)e Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná (UNESPAR Campus I), bem como em outros Estados, pelo Programa Domingos 

Musicais (Joinville-SC), Espaço Hangar 33 (Jaraguá do Sul-SC) e pelo 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA 

(Salvador-BA). 
5 Freelancer é o termo inglês utilizado para denominar o profissional autônomo que trabalha com diferentes 

empresas e capta seus clientes de forma independente. Ou seja, é o profissional que atua sem vínculo empregatício 

formal com empresas no regime CLT. 
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nossos rotineiros ensaios, Eric começou a trazer algumas obras de Guinga e Toninho Horta e, 

a partir dessas obras, os ensaios ficaram mais sérios e nasceu assim o Duo Tercina.  

O Duo chegou em um momento propício, pois realmente estava difícil encontrar 

emprego para conciliar com a graduação, então começamos a investir nosso tempo na 

construção de repertório e tentar aprovação em projetos municipais de lei de incentivo à cultura, 

além de palcos e espaços para shows. Começamos a montar nosso repertório, sempre voltado 

ao repertório musical brasileiro. Fizemos algumas pesquisas na época, e não encontramos 

nenhuma obra original, arranjo ou transcrição escrita para nossa formação. Decidimos então 

começar a elaborar nossos próprios arranjos, sendo que muitos não estavam transpostos para o 

clarinete e a parte do violão estava em cifra. 

 

Figura 6: Duo Tercina em recital especial para alguns amigos e colegas moradores da Casa de Estudante 

Universitário do Paraná (Curitiba-PR, 2015). 

Fonte: Acervo pessoal do Duo Tercina. 

 

Nosso primeiro arranjo, foi da obra do compositor carioca Ricardo Tacuchian6, de sua 

obra original para violão solo Festas da Igreja da Penha. Após Eric transcrever essa peça para 

2 violões, surgiu a ideia de transpor e adaptar a parte para o clarinete. Quando o arranjo foi 

concluído, com receio de uma reação negativa, mandamos o arranjo e uma gravação de áudio 

 
6 Ricardo Tacuchian (1939) é professor e regente da Orquestra de Câmara da UNIRIO, membro do Conselho 

Curador e de Programação do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, é autor de mais de 250 títulos. Sua 

obra Transparências foi apresentada no Carnegie Hall em 1996, com excelente crítica do New York Times. Eleito 

membro da Academia Brasileira de Música em 1981 (cadeira n.29). Disponível em: 

https://musicabrasilis.org.br/compositores/ricardo-tacuchian. Acesso em: 13 Fev. 2022. 

https://musicabrasilis.org.br/compositores/ricardo-tacuchian
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para o compositor, que prontamente nos respondeu aprovando imediatamente o arranjo e nos 

parabenizando pelo feito. Assim, surgiu dentro do repertório do Duo Tercina, nosso primeiro 

arranjo escrito especificamente para nossa formação, o qual nos levou a pensar e um dia ter um 

repertório composto com obras 100% escritas para clarinete e violão, sendo elas originais, 

transcrições ou arranjos.  

Em meados de 2015, o compositor Jaime Zenamon7 entrou em contato com o Duo 

Tercina enviando sua obra original para clarinete e violão intitulada Luz y Sombra Op.121, 

primeira obra original a adentrar no repertório do Duo Tercina. Esta obra foi estreada no Brasil, 

e segundo o próprio compositor, estreada mundialmente (somente o 1º movimento), pelo Duo 

Tercina em 30 de novembro de 2016, em meu Recital de Formatura, realizado no Sesc Paço da 

Liberdade, em Curitiba/PR. A segunda obra original a adentrar no repertório do Duo Tercina, 

foi Cinco Sentidos composta por Harry Crowl, em 2018, dedicada ao duo e estreada em 2019 

no “Dizzy Café Concerto" (Curitiba/PR) em homenagem aos 60 anos do compositor. A Cinco 

Sentidos está em nosso CD gravado como Produto Final (sessão 6 deste memorial). 

Com a realização de minha pesquisa durante o mestrado, foi possível identificar obras 

que estavam esquecidas em pastas de computadores e em cantos de casas e bibliotecas. Hoje é 

possível o Duo Tercina organizar um recital com 100% de obras brasileiras originais para 

clarinete e violão, bem como com arranjos e transcrições escritas especificamente para esta 

peculiar formação. Estar realizando meu mestrado na UFBA, foi de suma importância para 

minha compreensão como músico profissional, bem como para o desenvolvimento de minha 

prática técnico-interpretativa com o auxílio de disciplinas práticas e teóricas.  

 

2 DISCIPLINAS PRÁTICAS CURSADAS DURANTE O MESTRADO  

Durante a realização do mestrado, tive a oportunidade de obter aulas práticas 

específicas, que contribuíram ainda mais para a minha formação como clarinetista profissional, 

bem como no quesito interpretação musical. Dentre essas disciplinas, estão:  

• MUSE95 – Oficina de Prática Técnico-interpretativa I, II e III. 

• MUSE97 – Prática Camerística. 

 
7 Jaime Mirtenbaum Zenamon (1953), nasceu na Bolívia, filho de pais europeus. Estudou violão e composição em 

Israel, Espanha, Portugal e em vários países da América do Sul, onde foi entre outras coisas estudante de Abel 

Carlevaro. Disponível em: http://memoriasparana.com.br/jaime-mirtenbaum-zenamon-2017-musica-la-paz-

bolivia/. Acesso em: 13 Fev. 2022. 

http://memoriasparana.com.br/jaime-mirtenbaum-zenamon-2017-musica-la-paz-bolivia/
http://memoriasparana.com.br/jaime-mirtenbaum-zenamon-2017-musica-la-paz-bolivia/
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• MUSF01 – Prática em Criatividade Musical. 

• MUSE96 – Prática Orquestral.  

• MUSE99 – Preparação de Recital/Concerto Solístico. 

 

2.1 MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (semestre I - 2021.1) 

Durante as oficinas de prática técnico-interpretativa, realizadas no decorrer do 

Mestrado, ministradas pelo Professor Pedro Robatto, tive uma oportunidade ímpar de poder 

conhecer um pouco mais do repertório musical brasileiro clarinetístico, com obras para Música 

de Câmara, Concertos, Concertinos e Solos. 

 

2.1.1 Concerto para Clarinete e Orquestra K622, de W. A. Mozart 

O Concerto para Clarinete e Orquestra de Mozart, está sempre presente na vida 

profissional do clarinetista. Havia gravado o 1° movimento no vídeo do processo seletivo do 

Mestrado PPGPROM 2021, juntamente com acompanhamento de piano em playback. Os 

estudos se iniciaram no primeiro semestre de 2021, e as aulas remotas aconteceram por meio 

de encontros síncronos via Google Meet, gravações de áudios, leituras de textos8 e com o 

auxílio de vídeos9. Tive a oportunidade de ter uma aula presencial dessa obra em Salvador/BA, 

durante o 5° Colóquio para clarinetistas da UFBA. 

 

2.1.2 Tambores, Ondas e Frevo, de Wellington Gomes  

Tambores, Ondas e Frevo é um duo para clarinete e flauta, dedicada ao Professor Pedro 

Robatto e ao seu irmão flautista, Professor Lucas Robatto (Duo Robatto), composta pelo 

compositor Wellington Gomes10. Os meus estudos desse duo se iniciaram no finalzinho do 

primeiro semestre de 2021, e as aulas remotas aconteceram por meio de gravações de áudios e 

encontros síncronos via Google Meet. O compositor Wellington participou em um dos 

encontros semanais da turma de clarinete do mestrado, onde o mesmo ouviu minha gravação 

 
8 Livros O Diálogo Musical e O Discurso dos Sons de Nikolaus Harnoncourt, e o livro Sociologia de um Gênio de 

Norbert Elias.  
9 Pianista Maria João Pires interpretando o Concerto para Piano e Orquestra N°23 de W.A. Mozart. Disponível 

em: https://youtu.be/kUJ7cauKgTY. Acesso em: 10 Mai. 2021. 
10 Wellington Gomes (1960) é doutor em Composição pela UFBA, foi discípulo de Ernst Widmer e Jamary 

Oliveira. Além de compositor e professor, Wellington atuou como violista da OSUFBA. Como compositor, 

recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Disponível em: 

https://musicabrasilis.org.br/compositores/wellington-gomes. Acesso em: 15 Fev. 2022. 

https://youtu.be/kUJ7cauKgTY
https://musicabrasilis.org.br/compositores/wellington-gomes
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de estudo, da parte individual do clarinete. O compositor falou dessa obra, e de seu concerto 

para clarinete que estava sendo estudado por alguns colegas da classe, enfatizando o uso da 

musicalidade brasileira e do gesto musical. Por conta do ápice do contágio na pandemia da 

Covid-19, não foi possível realizar uma gravação da obra, como pretendia. O colega de classe 

Jairo Wilkens, fez uma transcrição para Requinta e Clarinete, a qual deverá ser estreada na 

primeira oportunidade de recital. 

 

2.2 MUSE97 PRÁTICA CAMERÍSTICA (semestre I - 2021.1) 

Foram realizados estudos, ensaios, gravações e concertos voltados à prática camerística, 

com o foco no aprimoramento da técnica e ideias interpretativas nas atividades do Duo Tercina 

e Grupo de Clarinetes do Mestrado. 

 

2.2.1 Atividades do Duo Tercina 

Desde sua formação, o Duo Tercina já se apresentou em diversos lugares e palcos do 

Paraná, Santa Catarina, e recentemente em Salvador/BA. Dentre essas diversas apresentações, 

houve diversos programas específicos, tais como “Memórias e Direções da Música Brasileira”, 

“Valsas Brasileiras”, e o mais recente “Música Brasileira para Clarinete e Violão” apresentado 

no 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA. 

Como proposta de pesquisa no mestrado, surgiu a ideia, junto ao meu orientador Pedro 

Robatto, de identificarmos as obras originais para duo de clarinete e violão, bem como 

transcrições e arranjos escritos para esses instrumentos. Em novembro de 2021, o Duo 

organizou o repertório intitulado “Música Brasileira para Clarinete e Violão”, contendo obras 

originais para a formação, bem como transcrições e arranjos escritos (sem improviso, seguindo 

cada anotação de dinâmicas e articulações sugeridas pelos compositores ou por nós mesmos), 

ou seja, obras que foram criadas, arranjadas e transcritas para duo de clarinete e violão. Esse 

repertório foi apresentado no 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA (sessão 4 deste 

memorial): 
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Repertório 

Turbilhão de Beijos – Ernesto Nazareth (Arranjo para Clarinete em Lá e Violão de 

Daniel Wolff). 

 

Cinco Miniaturas Brasileiras (I. Prelúdio II. Toada III. Choro IV. Cantiga de  

Ninar V. Baião) – Edmundo Villani-Côrtes (Transcrição para Clarinete em Si♭ e Violão 

de Edson Lopes). 

 

Suíte Brasileira n°1 (I. Choro II. Polca III. Valsa IV. Frevo) – Cláudio Menandro 

(Original para Clarinete em Si♭ e Violão). 

 

Festas da Igreja da Penha – Ricardo Tacuchian (Arranjo para Clarinete em Si♭ e Violão 

de Eric Moreira). 

 

Cinco Sentidos (I. Tato II. Olfato III. Paladar) – Harry Crowl (Original para Clarinete 

em Si♭ e Violão). 

 

Esboço para Clarinete e Violão – Igor Lazier (Original para Clarinete em Si♭ e Violão). 

 

Dentre esse repertório, organizamos e gravamos nosso primeiro CD com obras 100% 

originais para duo de clarinete e violão dedicadas ao Duo Tercina: Suíte Brasileira n° 1, Cinco 

Sentidos e Esboço para Clarinete e Violão, como Produto Final de curso (sessão 7 deste 

memorial). Nessa mesma época da gravação, estreamos a obra Outonos, de Harry Crowl, escrita 

para Clarinete, Violão e Orquestra de Câmara, sobre a qual falarei neste memorial na sessão 

2.6.1. 

 

2.2.2 Paisagem Baiana Op. 90 Para 1+4 Clarinetes, de Paulo Costa Lima  

A obra Paisagem Baiana foi composta pelo compositor Paulo Costa Lima11 em 2010, 

para o então grupo de clarinete do Mestrado em Execução Musical da UFBA. Inicialmente, a 

obra foi pensada para Quarteto de Clarinetes, até surgir uma ideia do Professor Pedro Robatto 

e colegas, de adicionarem um clarinete a mais, como solista. Sendo assim, a obra foi dividida 

em duas partes: Parte 1 para Quarteto de Clarinetes e Parte 2 para 1 + 4 Clarinetes, ou seja, 

 
11 Paulo Costa Lima (1954), é um premiado compositor brasileiro e membro da Academia Brasileira de Música, 

foi discípulo de Ernst Widmer. Influenciado pelos ritmos de sua terra natal, sua obra mistura o formalismo europeu 

às raízes culturais brasileiras. Foi professor da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Seu catálogo 

contém 106 obras e 350 performances em mais de 15 países. Disponível em: 

https://musicabrasilis.org.br/compositores/paulo-costa-lima. Acesso em: 20 Fev. 2022. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/1954
https://musicabrasilis.org.br/compositores/paulo-costa-lima
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Quarteto e Solista. Essa obra foi preparada e gravada à distância pelo grupo de clarinetes do 

Mestrado Profissional da UFBA 2021, com o propósito de fazer parte da programação do XV 

Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais (SIMCAM – UFRGS).  

Em tempos pandêmicos, nos deparamos com algumas dificuldades em realizar nossa 

gravação. Em tempos normais, o grupo se reuniria, ensaiaria e gravaria. Porém, essa opção não 

seria possível, tendo em vista que a turma não tinha previsão de se reunir, além de cada um 

estar em algum canto do país naquele momento (Salvador/BA, Curitiba/PR, Belém/PA, Belo 

Horizonte/MG e São Paulo/SP).  

Logo nos deparamos com a dificuldade da falta de ensaios presenciais em grupo. Então, 

como eu estava fazendo o Clarinete 1 no Quarteto, gravei com separações por takes (pontos de 

cortes para edição) juntamente com o click do metrônomo. O Lucas Ferreira, como solista do 

Quinteto, gravou sua parte, também com separações por takes, juntamente com o metrônomo. 

Com essas referências, cada componente do grupo de clarinetes estudou e realizou a gravação 

de áudio (ouvindo com fone de ouvido a gravação feita anteriormente com metrônomo) visando 

a junção desses áudios para edição. Durante esse processo de gravação, nos deparamos com 

mais uma dificuldade, a captação de áudio, tanto em relação ao material (gravador de celular) 

quanto em relação ao ambiente de casa, muitas vezes não propício.  

Em busca de uma melhor qualidade, com menor quantidade possível de ruídos e sons 

externos, e para deixar o som do clarinete menos estridente, o professor Pedro Robatto sugeriu 

colocarmos o aparelho captador de áudio dentro de uma meia, o que resultou em uma boa 

solução para a ocasião. Após a edição de áudio, foi realizada uma gravação de vídeo, cada um 

em sua casa e cidade. Depois foi realizada uma edição para a junção dos vídeos em uma só tela, 

com o áudio já editado, para apresentar na programação do simpósio que foi ao ar no canal do 

YouTube do SIMCAM12. 

Essa experiência foi de suma importância para a ampliação do meu conhecimento em 

relação a gravações caseiras, solução única encontrada no momento, visando realizar um recital, 

mesmo que de forma remota. É possível que, caso a atual pandemia tivesse ocorrido há anos 

atrás, em uma época com menor desenvolvimento tecnológico e menor acesso a essas 

tecnologias, não teria sido viável a realização desse recital virtual. Isso nos deixou claro o 

quanto devemos que estar preparado, principalmente com a prática de gravação e edição, bem 

 
12 Concerto da Classe de Clarinetes do Mestrado Profissional pelo SIMCAM 15 – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zImGbPQuse8&t=5s. Acesso em: 20 Jun. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=zImGbPQuse8&t=5s


22 
 

como a divulgação de música de forma virtual, por meio de vídeos e áudios de plataformas 

digitais e redes sociais.  

 

2.3 MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (semestre II - 2021.2) 

No segundo semestre letivo de 2021, pude acompanhar o desenvolvimento e realizar a 

estreia da versão Trio de Gota Serena de Paulo Costa Lima, obra escrita em três versões: Solo, 

Duo e Trio de Clarinetes. 

 

2.3.1 Gota Serena para Solo, Duo e Trio de Clarinetes, de Paulo Costa Lima 

Em um de nossos encontros semanais da classe de clarinetes juntamente com o professor 

Pedro Robatto, o professor e compositor Paulo Costa Lima esteve conosco para falar de suas 

obras, suas ideias composicionais, bem como sugestões interpretativas. Após esse encontro e 

estimulado com o interesse da classe, Paulo Costa Lima compôs duas novas obras para 

clarinete, sendo Tanajura para clarinete solo, e Gota Serena que no início seria somente para 

clarinete solo, e por fim, a peça foi pensada em três versões: clarinete solo, duo de clarinete e 

trio com dois clarinetes e um clarone (clarinete baixo).  

Como fui o único até então a estudar a Gota Serena, pude contribuir com o uso de 

vibratos e conduções de frases em alguns momentos da obra. Também pude gravar à distância, 

um trecho da versão para Duo, juntamente com o professor Pedro Robatto. Com o professor 

Pedro no clarinete, o colega Walter Jr no clarone e eu no clarinete também, estreamos a versão 

Trio no 5° Colóquio de clarinetistas da UFBA. A versão completa seguida pelo Solo, Duo e 

Trio, será estreada em meu recital de conclusão de curso, que será apresentado durante o 6º 

Colóquio para Clarinetistas da UFBA.  

 

2.4 MUSE99 PREPARAÇÃO DE RECITAL/CONCERTO SOLÍSTICO (semestre II - 2021.2) 

Para o segundo semestre cursado, como sugestão do professor Pedro, me inscrevi na 

disciplina MUSE99 – Preparação de Recital/Concerto Solístico, visando colaborar com a 

atividade de solista que eu desenvolvi junto à Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul-SC.  
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2.4.1 Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas, de Paulo Costa Lima  

Em junho de 2021, fui convidado pelo então maestro da Orquestra Filarmônica de 

Jaraguá do Sul, André dos Santos, para escolher um concerto ou concertino que fosse escrito 

especificamente para Clarinete e Orquestra de Cordas, pois a pandemia ainda estava em seu 

ápice nos números de infectados e óbitos, e essa seria uma solução para incluir alguns 

instrumentos de sopro no Concerto/Live. Em conversa com meu orientador, professor Pedro 

Robatto, ele lembrou do Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas, composto em 2011 

e dedicado a ele, pelo professor e compositor Paulo Costa Lima. No mesmo instante achei a 

ideia incrível, pois já tinha tido a oportunidade de tocar e gravar um vídeo de Paisagem Baiana 

para 1+4 Clarinetes. 

Demos início ao processo de busca de todas as partes (solista e orquestra) pois não 

estavam todas em arquivos PDF, somente a parte do clarinete. Como essa obra havia sido 

estreada pelo professor Pedro Robatto junto à Orquestra Sinfônica da UFBA, entramos em 

contato com o maestro da mesma, o professor José Maurício, o qual prontamente nos ajudou e 

digitalizou as partes da orquestra. Logo entrei em contato com o então maestro da Orquestra 

Filarmônica de Jaraguá do Sul, o maestro André dos Santos (conhecido como André Araújo na 

UFBA) e lhe enviei as partes. Ele também adorou a escolha da peça, tendo em vista todo o 

contexto, primeiramente por se tratar de uma música brasileira e ainda mais por ser uma obra 

de Paulo Costa Lima que foi seu professor nessa instituição. O maestro André é natural de 

Sergipe, mas morou muitos anos em Salvador, onde realizou seu bacharelado em Piano pela 

Escola de Música da UFBA, e durante a sua graduação, teve a oportunidade de tocar quase todo 

o repertório para Clarinete e Piano juntamente com o professor Pedro Robatto. Também é 

importante ressaltar que o maestro André, logo após sua passagem pela UFBA, morou cerca de 

quinze anos na França, depois, mais três anos no México, e entre viagens acabou indo trabalhar 

em Jaraguá do Sul, cidade do estado de Santa Catarina, praticamente do outro lado do país, 

comparado à Bahia. Curiosamente, seu último concerto como maestro da Orquestra 

Filarmônica de Jaraguá do Sul, e como última peça do programa foi o Concertino para 

Clarinete e Orquestra de Cordas13 do Paulo Costa Lima.  

Juntamente com a precisa orientação do professor Pedro Robatto, dei início ao estudo 

do Concertino. Logo nos primeiros compassos, já se ouvia uma grande referência à música 

nordestina, com melodias e harmonias características. O professor Pedro me explicou que Paulo 

 
13 Vídeo completo do Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas de Paulo Costa Lima. Disponível em: 

https://youtu.be/5QIF2ycqReg. 

https://youtu.be/5QIF2ycqReg
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Costa Lima, assim como seu professor Ernst Widmer, eram grandes admiradores de Luiz 

Gonzaga, conhecido popularmente como o “Rei do Baião”, além de toda a música nordestina. 

O primeiro grande ponto trabalhado, foi a conexão com o aboio14 dos vaqueiros. Essa referência 

foi bastante utilizada pelo também compositor Ernst Widmer, em busca de homenagear o 

sofrimento dos vaqueiros e suas vaquejadas pelos sertões de nosso Brasil, especialmente o 

sertão nordestino. Com leituras e referências audiovisuais, fui incorporando para minha 

interpretação traços da expressividade e liberdade de nossa Música Popular Brasileira. Por meio 

de áudios e encontros síncronos, pude trabalhar também aspectos técnicos e interpretativos em 

cada frase da obra. 

O Concertino foi dividido em três movimentos, sendo que o 2º movimento não havia 

partitura e sim uma bula com orientações de efeitos sugeridas pelo compositor Paulo Costa 

Lima. Como processo de estudo na disciplina MUSF01 Prática em Criatividade Musical 

(subtítulo 2.5 deste memorial), elaborei uma sessão de efeitos, seguindo às orientações do 

compositor e também do professor Pedro Robatto que realizou a estreia da obra em 2011. No 

3º movimento, Paulo Costa Lima havia escrito uma pequena cadência, e em reunião com o 

professor Pedro, ele sugeriu uma colaboração do clarinetista Lucas Andrade, que também foi 

seu aluno do mestrado. 

Figura 7: Concerto com solistas da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul (Jaraguá do Sul/SC, 2021). 

Fonte: Acervo pessoal.  

 
14 “Um canto tristíssimo que impressionava. Cantos doloridos de pesar, era o aboio, o lamento lançado ao sol 

moribundo, como se imprecasse a sua luz que fecundava a terra e que depois a ressequia. Recordava o sofrer 

angustioso das retiradas, quando faiscava a luz da madrugada, e a levada dos retirantes, sem pão, sem lar, sem 

descanso, nua, esfarrapada, doente, cambaleando procurava o caminho de uma natureza mais clemente, das terras 

melhores, de um céu mais amigo. Desenrolava-se no ar a sonoridade doentia do aboio.” (FERREIRA, 2014, p. 

53). 
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A cadência foi muito bem elaborada, seguindo todo aspecto e melodias que remetem à 

música nordestina. Durante esse processo, também pude contribuir com algumas ideias junto 

ao Lucas Andrade. Contribuindo ainda mais com a execução da obra, o nosso colega de classe, 

Jairo Wilkens (que foi meu professor nos últimos anos de minha graduação), elaborou uma 

transcrição para solista e grupo de clarinetes do 1º movimento, a qual foi estreada no recital de 

encerramento do 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA, sob regência do professor Pedro 

Robatto (sessão 4 deste memorial). 

Ter tido a oportunidade de poder atuar como solista junto à Orquestra Filarmônica de 

Jaraguá do Sul, com uma obra brasileira e com traços marcantes de nossa musicalidade popular, 

composta por um compositor baiano e professor da UFBA, ficará para sempre em minhas 

melhores recordações. Ter executado o Concertino de Paulo Costa Lima, orientado pelo 

professor Pedro e sob a regência do maestro André dos Santos, reforçou minha passagem como 

aluno da UFBA durante o mestrado, e contribuiu ainda mais com minha formação e carreira 

como clarinetista profissional.  

 

2.5 MUSF01 PRÁTICA EM CRIATIVIDADE MUSICAL (semestre II - 2021.2) 

Com o meu estudo sendo direcionado à interpretação de obras brasileiras, meu 

orientador sugeriu que eu me inscrevesse na MUSF01 Prática em Criatividade Musical. Cada 

obra que pude trabalhar no mestrado, contou com muito trabalho e estímulo de criatividade em 

construções de frases melódicas e ritmos brasileiros.  

O primeiro grande ponto, foi de fato a utilização do vibrato. Desde o início de minha 

formação em banda, aprendi a utilizar o vibrato como forma de expressão em minhas atividades 

como clarinetista. O vibrato não é uma técnica comum do clarinete, é utilizada muito mais em 

instrumentos como oboé, flauta, saxofone, cordas, alguns instrumentos de metais, além do 

canto. Quando iniciei a minha graduação, tive um choque de realidade no quesito uso de 

vibratos no clarinete, e essa ideia foi esfriando com o tempo pois achava que era errado utilizar 

essa técnica no clarinete “erudito", e somente na música popular eu ainda utilizava o vibrato.  

Com o início das aulas do mestrado, com orientações do professor Pedro, fui estimulado 

a aplicar o vibrato nas obras brasileiras, claro que com muita sutileza para não soar exagerado, 

e também foi tema de grandes debates construtivos em nossas aulas semanais da turma de 

clarinete, e filosofamos imaginando que essa técnica do vibrato, estaria não somente em 

músicas populares e contemporâneas, mas também em obras do período clássico e romântico.  
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Particularmente, os colegas e até mesmo o professor Pedro sempre elogiaram o meu 

vibrato, e até mesmo durante os ensaios do Concertino do Paulo Costa Lima, o então spalla da 

Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul elogiou meu vibrato, dizendo que soava de um jeito 

“maroto" e muito agradável de se ouvir. Nesse sentido, pude contribuir com a construção da 

Gota Serena do Paulo Costa Lima, utilizando o vibrato em algumas notas importantes de apoio 

em meios e finais de frases. 

Outro ponto muito importante desenvolvido na disciplina de Prática em Criatividade 

Musical, foi a construção do 2º movimento do Concertino do Paulo Costa Lima, seguindo as 

ideias sugeridas pelo compositor e pelo professor Pedro, que estreou a obra e também havia 

construído esse mesmo movimento. E corroborando a ideia, o professor Pedro sugeriu a 

construção de uma cadência maior para o 3º movimento do Concertino, pois Paulo Costa Lima 

já havia escrito uma pequena cadência de alguns compassos. Para realizar este feito, o professor 

Pedro sugeriu convidarmos o clarinetista Lucas Andrade, que tinha sido seu aluno no mestrado 

e atual aluno do doutorado com o professor Joel Barbosa. Como falado anteriormente, seguindo 

os aspectos musicais nordestinos na obra, o Lucas criou uma cadência apropriada ao estilo que 

causou um bom efeito, criação essa de maneira colaborativa com algumas sugestões nossas e 

com o aval do compositor. De fato, essa disciplina contribui, e muito, com a construção de 

minhas ideias interpretativas em toda obra que irei estudar daqui pra frente.  

 

2.6 MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (semestre III - 2022.1) 

No último semestre letivo cursado no mestrado (primeiro semestre de 2022), as aulas 

com o Professor Pedro foram direcionadas ao novo desafio que surgira: a estreia de Outonos 

para clarinete, violão e orquestra de câmara, composta pelo Harry Crowl dedicada ao Duo 

Tercina.  

 

2.6.1 Outonos para Clarinete, Violão e Orquestra de Câmara, de Harry Crowl  

O compositor, professor e musicólogo Harry Crowl15, foi nosso professor na disciplina 

de Música do Século XX e XXI durante a graduação. Harry já conhecia o Duo Tercina, mas 

 
15 Harry Crowl (1958) é compositor, musicólogo e professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

Desenvolveu um estilo muito pessoal de composição com obras concebidas como um painel musical em que a 

maior parte das idéias nunca é repetida. Disponível em: https://musicabrasilis.org.br/compositores/harry-crowl. 

Acesso em: 03 Mai. 2022. 

https://musicabrasilis.org.br/compositores/harry-crowl
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nunca tinha assistido a uma apresentação. Anos depois, em 2018, ele já conhecendo o trabalho 

com música contemporânea que Eric Moreira desenvolvia, compôs uma peça para violão solo 

dedicada a ele.  

Nesse mesmo ano, por acaso, Harry estava em um show do Duo Tercina no Restaurante 

Palco dos Cinco Sentidos em Curitiba/PR. Após esse show, durante uma conversa informal em 

volta de uma mesa, na qual nos confraternizávamos, Herry nos confessou que acreditava que a 

formação em duo de clarinete e violão não funcionava por conta da disparidade de volume 

sonoro de cada instrumento, mas que naquele dia essa teoria tinha acabado pois ele percebera 

que funcionava muito bem e prometeu uma peça dedicada ao Duo. Meses depois, ele nos 

entrega Cinco Sentidos16, sua primeira obra para clarinete e violão que estreamos no início de 

2019.  

Em 2022, Harry Crowl nos surpreende com outra obra dedicada ao Duo Tercina, porém 

dessa vez com uma novidade inusitada, a obra Outonos, sendo essa para Clarinete em Si♭, 

Violão e Orquestra de Câmara. Com a proposta do Duo Tercina poder atuar como solista junto 

à Orquestra Filarmônica da UFPR, logo contactei meu orientador para contar a novidade e 

iniciamos nossos estudos técnicos e interpretativos da peça. Mesmo à distância, as orientações 

do professor Pedro foram de suma importância, ainda mais se tratando de uma obra inusitada e 

que nunca havia sido executada. Visando nossas aulas de meu terceiro semestre no mestrado, 

realizei gravações caseiras individuais de meus estudos, bem como ensaios do duo e ensaios do 

duo junto à orquestra, e encaminhava para o professor Pedro, que sempre me retornava com 

pontuais observações nesse processo de lapidação.  

Realizar uma estreia mundial é sempre um desafio, pois nossa única referência é a 

partitura e a ideia do compositor. Se tratando de uma obra muito específica, tendo um duo de 

clarinete e violão como solistas sentados em frente à orquestra, a estreia de Outonos se tornou 

ainda mais desafiadora, sem contar o frio peculiar de 5°C em pleno outono de Curitiba. A obra 

que reverencia a estação, apresenta em seus detalhes o início, meio e fim do outono, em sua 

riqueza na mudança de cores, folhas caindo e um presságio do inverno chegando. Ter podido 

realizar esta estreia junto ao Duo Tercina, foi um êxito enorme em minha carreira como músico, 

e ter a orientação do professor Pedro, bem como as opiniões dos colegas em nossos encontros 

semanais da classe de clarinetes, foram de suma importância para a realização deste concerto. 

Outonos foi estreada em 18 de maio de 2022, pleno outono gelado curitibano, às 20h no Teatro 

 
16 Cinco Sentidos está em nosso CD, que foi gravado especialmente para meu Produto Final do mestrado.  
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da Reitoria da UFPR, sob regência do maestro Willian Lentz, por Duo Tercina e Orquestra 

Filarmônica da UFPR. 

 

Figura 8: Duo Tercina e Orquestra Filarmônica da UFPR no Concerto de estreia de Outonos de Harry Crowl 

(Curitiba/PR, 2022). 

Fonte: Acervo pessoal do Duo Tercina. 

 

2.7 MUSE96 PRÁTICA ORQUESTRAL (semestre II – 2021.2) 

No ano de 2020, iniciei minhas atividades como clarinetista chefe de naipe da Orquestra 

Filarmônica de Jaraguá do Sul/SC, sediada e mantida pela Sociedade Cultural Artística 

(SCAR). De 2018 a 2020 fiz parte da Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa/PR, e nos anos de 

2014 e 2015, participei, como clarinetista convidado da Orquestra Filarmônica da UFPR e 

Orquestra Filarmônica de Joinville/SC. Durante minha graduação, também fiz parte da 

Orquestra Sinfônica da Escola de Música e Belas Artes do Paraná.  

Nessa disciplina, pude aprender a importância do fazer musical, do conhecimento das 

obras trabalhadas, compreensão da partitura orquestral completa, sabendo o papel de cada 

instrumento dentro da obra, quem toca comigo, quem está acompanhando e quem está com a 

melodia principal. Também, como pude atuar como solista duas vezes durante o mestrado, essa 

prática me deu o suporte necessário para melhorar o meu desempenho à frente de uma orquestra, 

com muita segurança e maturidade. Como o professor Pedro integra a Orquestra Sinfônica da 

Bahia há muitos anos e já atuou como solista diversas vezes durante sua vida profissional, a 

classe de clarinetes do mestrado pode aprender muito com sua experiência e muitas dicas 

durante nossos encontros semanais.  
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Figura 9: Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul-SC durante o Concerto em homenagem aos 100 anos da 

Semana da Arte Moderna de 1922 (Jaraguá do Sul/SC, 2022). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

3 DISCIPLINAS TEÓRICAS CURSADAS NO MESTRADO PROFISSIONAL  

Além de disciplinas práticas obrigatórias e optativas, foram ofertadas também algumas 

disciplinas teóricas, a fim de incrementar e fortalecer ainda mais todo o suporte adquirido com 

as disciplinas práticas. Com orientação do professor Pedro, me inscrevi nas seguintes 

disciplinas teóricas:  

• MUS502 Estudos bibliográficos e metodológicos I. 

• MUSD42 Métodos de pesquisa em execução musical. 

• MUSE91 Música, Sociedade e Profissão.  

• MUSD45 Estudos especiais em interpretação.  

 

3.1 MUS502 ESTUDOS BIBLIOGRAFICOS E METODOLÓGICOS I (semestre I - 2021.1) 

Disciplina obrigatória, ministrada pelo Prof. Dr. Pedro Filho e com o suporte também 

do Prof. Dr. Mário Ulloa. Essa disciplina era realizada todas às quartas-feiras às 10h00, no 

primeiro semestre de 2021. Os professores Pedro Filho e Mário Ulloa, buscaram orientar a 

turma principalmente na construção do artigo. Toda semana, os professores solicitavam esboços 

de nossas ideias na construção do artigo, visando um passo a passo na construção de elementos 

que compõe um artigo acadêmico. 
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Conforme passavam as semanas, nosso artigo ia tomando forma em sua estrutura, desde 

capa e contra capa, resumo (sempre buscando o mínimo de palavra possível), introdução, 

desenvolvimento (objetivos, metodologia, justificativa, revisão bibliográfica e descrição dos 

processos), conclusão e referências bibliográficas. Sempre seguindo as normas da ABNT e as 

orientações do Manual Acadêmico da UFBA. 

             

3.2 MUSD42 MÉTODOS DE PESQUISA EM EXECUÇÃO MUSICAL (semestre I - 2021.1) 

Disciplina obrigatória, ministrada pelos Prof. Dr. José Maurício Brandão, Prof. Dr. 

Lucas Robatto e a Profa. Dra. Suzana Kato, todas às quartas-feiras às 14h00. Em nossa primeira 

aula, contamos com uma palestra do professor e compositor Paulo Costa Lima, que falou sobre 

a metodologia de pesquisa científica em performance, bem como detalhes de como se 

aprofundar em uma pesquisa ampla e subjetiva.  

O objetivo da disciplina, foi trazer um panorama de conhecimentos científicos e teóricos 

voltados à performance musical. Dividida em três sessões, a primeira sessão ficou à cargo do 

professor Lucas Robatto, onde tivemos leituras e discussões de textos como: Humberto Eco – 

A estrutura ausente; Muniz Sodré de Araújo Cabral – Criatividade e linguagem; Bruno Nettl – 

O estudo comparativo da mudança musical: Estudos de caso de quatro culturas; entre outros 

textos elementares. Na sessão do professor José Maurício, foi organizado um questionário via 

e-mail, para todos os alunos responderem seguindo seu processo de pesquisa e escrita, filosofias 

da presente abordagem e pressupostos metodológicos. Na sessão da professora Suzana Kato, 

tivemos leituras e compreensões de textos direcionados à avaliação musical, como estarmos 

preparados para um julgamento, como participar de uma banca de júri de algum concurso ou 

audição (chamado rubrica). Também abordamos estudos sobre a expressividade musical e a 

prática deliberada e eficácia nos estudos. Todos esses assuntos, foram pertinentes na 

compreensão da pesquisa em execução musical.  

 

3.3 MUSE91 MÚSICA, SOCIEDADE E PROFISSÃO (semestre I - 2021.1) 

Disciplina optativa, ministrada pelos Prof. Dr. Lucas Robatto e Prof. Dr. Rodrigo 

Heringer, todas às terças e quintas-feiras às 17h00, no primeiro semestre de 2021. As aulas 

eram repletas de discussões sociológicas, baseadas nas indagações do sociólogo Pierre 

Bourdieu. Os professores Lucas e Rodrigo, traziam exemplos repletos de inquietações de 

músicos tendo que ter tempo de estudar seu instrumento, tocar, e ter que fazer outras coisas 
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para complementar. A música não explica isso, e sim a própria sociologia, que poderia explicar 

o porquê de um músico passar a vida toda na última estante do 2º violino, por exemplo. Tudo 

isso para fazer com que a classe tivesse um olhar crítico para o que fazemos, e pensar sobre a 

profissão de fazer arte. Em uma das aulas, tivemos a presença do ilustre Leandro Karnal, que 

falou sobre a Arte e Sociedade.  

Entre os outros assuntos, um que chamou a minha atenção foi a de que o músico precisa 

de um público, público esse que seria o suporte financeiro que movimenta o negócio da arte. 

Independente se o público for para assistir uma orquestra, ou um show de música sertaneja ou 

o funk. Como estávamos em meio à pandemia, nos questionamos muitas vezes sobre o quanto 

nossa vivência está relacionada à dependência de um público, tendo em vista que os teatros e 

casas de shows estavam de portas fechadas. Buscamos compreender como os artistas 

encontraram soluções durante a pandemia. Para maior compreensão dos assuntos, contamos 

com a leitura de alguns textos como: Pílulas de Bourdieu por Gabriel Peters; Hans Neuhoff – 

Público de concerto: Estrutura social, mentalidades e perfis de gosto; Theodore Gioia – O som 

do mal; entre outros textos que contribuíram com nossa compreensão da disciplina. 

 

3.4. MUSD45 ESTUDOS ESPECIAIS EM INTERPRETAÇÃO (semestre II - 2021.2) 

Disciplina obrigatória ministrada por todos os professores do programa, todas às sextas-

feiras às 9h. O objetivo da disciplina foi trazer o máximo de informação possível sobre o estudo 

aplicado à interpretação musical, bem como a pesquisa na área. Com isso, cada semana era 

ministrada por um professor do programa, trazendo assim uma rotatividade entre as mais 

diversas áreas de pesquisa.  

Entre tantas aulas, tantos encontros, vários assuntos foram abordados em cada aula, com 

o intuito de instigar a percepção da classe, quanto à nossa expressividade musical, tanto quanto 

ao nosso redor. Desde abordagens técnicas de pesquisa e escrita, à compressão da filosofia da 

música, até mesmo com a fisiologia, voltada ao aquecimento antes, durante e depois da 

performance e estudos diários. Assuntos pertinentes que podemos utilizar em nossa vida 

profissional, tanto acadêmica quanto prática.  
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4 5° COLÓQUIO PARA CLARINETISTAS DA UFBA  

Em novembro de 2021, entre os dias 24 e 28, aconteceu o 5º Colóquio para Clarinetistas 

da UFBA, com o intuito de unir os alunos da graduação e pós-graduação (mestrado e 

doutorado). Foram dias intensos, com ensaios, concertos, apresentações de pesquisas, mesas 

redondas e bate-papo (presencial e virtual). Este foi o primeiro encontro presencial da turma 

desde o início da pandemia em 2020. Foi uma experiência marcante poder passar esses dias em 

Salvador/BA, conhecendo de perto os professores Pedro Robatto e Joel Barbosa (organizadores 

do colóquio), além de todos os colegas. 

Estávamos acostumados a nos encontrar somente via Google Meet, cada um em uma 

tela, às vezes sem poder ligar a câmera ou áudio, devido à problemas técnicos com aparelhos e 

internet. Em minha opinião, a aula remota nunca irá substituir a aula presencial, porém com o 

avanço da tecnologia nesses últimos anos, tivemos a opção de encontros síncronos. Como já 

estávamos um pouco cansados das aulas on-line, todos chegaram muito animados e com muita 

vontade de estudar e fazer música juntos. Logo, notamos uma diferença no som e técnica de 

cada colega, pois estávamos acostumados a ouvir somente áudio ou vídeos durante nossos 

encontros remotos. Com toda essa energia, o 5º Colóquio foi muito produtivo e inspirador, com 

muita troca de experiências, novas amizades e muita música.           

O Duo Tercina realizou um concerto contendo obras originais, transcrições e arranjos 

para clarinete e violão (Figura 10), o qual foi muito elogiado pelos colegas e professores 

presentes física e virtualmente. Pude também apresentar o processo de minha pesquisa sobre o 

levantamento e catalogação das obras brasileiras para clarinete e violão (Figura 11).  

Figura 10: Duo Tercina no 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA (Salvador/BA, 2021). Sala de ensaio da 

OSBA (Teatro Castro Alves). 

Fonte: Acervo pessoal do Duo Tercina.  
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Figura 11: Apresentação de minha pesquisa (Salvador/BA, 2021). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

No último dia de colóquio, pleno domingo, realizamos um grande recital, com quase 

três horas de música, onde todos puderam se apresentar com solos, duos, trios e demais grupos. 

Neste dia, juntamente com o professor Pedro e o colega Walter Jr., estreamos a obra Gota 

Serena de Paulo Costa Lima, versão Trio (2 clarinetes e clarone). Também estreamos a 

adaptação feita por Jairo Wilkens do 1º movimento do Concertino para Clarinete e Orquestra 

de Cordas de Paulo Costa Lima, para grupo de clarinetes e solista17, sob regência do professor 

Pedro Robatto e participação dos colegas Hudson Ribeiro (requinta), André Fajersztajn 

(clarinete em Si♭), Evandro Alves (clarinete em Lá), Elisa Rangel (clarone), Walter Jr. (clarone) 

e eu como clarinetista solista (Figura 12). 

Foram dias bastante proveitosos, compartilhando experiências e anseios como 

profissional, vida de estudante de graduação e pós-graduação, técnicas do clarinete, materiais 

utilizados e, principalmente, indagações filosóficas sobre o que esperamos de nosso futuro 

como estudante, professor e clarinetista. Acredito que cada participante do 5º Colóquio retornou 

para sua casa renovado, com muita ideia e cheio de energia para continuar nossa empreitada 

como eternos aprendizes do clarinete, um instrumento desafiador e com ricas possibilidades. 

 

 
17   Trecho do vídeo postado em meu Instagram pessoal. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CW_Qj9KjZ-y/.  

https://www.instagram.com/p/CW_Qj9KjZ-y/


34 
 

Figura 12: Apresentação durante o recital de encerramento do 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA 

(Salvador/BA, 2021). Auditório NEOJIBA. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Figura 13: Registro do encerramento do 5º Colóquio para Clarinetistas da UFBA (Salvador/BA, 2021). 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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5 ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Durante a realização do mestrado pelo PPGPROM UFBA, pude desempenhar algumas 

atividades extracurriculares. Atividades essas das mais variadas, tais como professor de 

clarinete, estudos divulgados por vídeos em redes sociais, e cursos de curta duração.  

 

5.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COMO PROFESSOR DE CLARINETE  

Minhas atividades desenvolvidas na área da docência, enquanto mestrando da UFBA, 

iniciaram-se em 2020 ao realizar trabalhos como professor. Iniciei como professor de clarinete 

do Projeto Música Para Todos (MPT) da SCAR Centro Cultural (Jaraguá do Sul/SC), com três 

alunos veteranos do projeto e três novatos. Em 2021, com início do mestrado, o MPT contava 

com 12 alunos, das mais variadas idades e níveis. No início deste mesmo ano, fui convidado 

para ministrar um Masterclass pelo 1° Festival Virtual de Blumenau/SC (Figura 13), onde pude 

trabalhar os principais fundamentos da prática à performance de alunos espalhados pelo Brasil, 

mas principalmente aos alunos de Bandas e Fanfarras de Blumenau e região. Em abril do 

mesmo ano, ouve a Masterclass continuada deste mesmo festival, e nesta edição foi realizado 

o 1° Concurso Jovem Solista do Festival Virtual de Blumenau, onde fui banca de júri, 

juntamente com outros colegas professores do festival. 

 

Figura 14: 1° Festival Virtual de Blumenau/SC (2021). 

Fonte: Acervo pessoal. 
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Paralelamente ao processo seletivo do mestrado, realizei um concurso para Professor 

Substituto Temporário do Instituto Federal de Goiás, para as vagas de Clarinete e Saxofone. 

Havia somente uma vaga, e por ainda eu não ter o título de mestre em música, fiquei em segundo 

lugar. Porém, no início de 2021, fui comunicado que eu iria ser chamado para assumir outra 

vaga, devido a outra troca de professor substituto. Em abril de 2021, entrei na vaga de professor 

substituto, atuando todo o ano letivo como professor de Clarinete 1, 2, 3 e 4 e Teoria Musical 

1 para os alunos do Técnico Integrado em Instrumento Musical, além de ministrar as disciplinas 

de História da Música IV, para a turma de Licenciatura em Música (Figura 14), e aula de Arte 

para a turma do Técnico Integrado em Eletrotécnica. 

 

Figura 15: Aula síncrona da turma de História da Música IV com o professor convidado Harry Crowl (2021). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Com toda certeza, por estar cursando o mestrado na UFBA com professores e colegas 

capacitados e profissionais, obtive reforço teórico e prático para assumir essa função de 

professor do Instituto Federal de Goiás, bem como minha turma do MPT e do 1° Festival Virtual 

de Blumenau/SC. Todos esses alunos puderam ter a experiência de um professor mestrando, 

com experiências de vida e aporte técnico desenvolvido durante anos de estudo e potencializado 

com a experiência de colegas e professores do Mestrado Profissional PPGPROM UFBA.  
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5.2 DIVULGAÇÃO DOS ESTUDOS DAS OBRAS NAS REDES SOCIAIS  

Desde meados de 2016, o Duo Tercina começou a utilizar as redes sociais para divulgar 

a agenda de shows, trechos de vídeos gravados em apresentações, entre outras atividades, como 

meio de divulgação de nosso nome como duo de música instrumental. Em 2020, com o avanço 

rápido do vírus da Covid-19 e o fechamento de todas as atividades presenciais consideradas não 

essenciais, surgiram grandes incertezas no meio artístico como um todo, tendo em vista o 

fechamento de todos os teatros, palcos, etc. Com as atividades sendo transferidas para o mundo 

virtual, com aulas on-line, apresentações por meio de gravações em vídeos (alguns trabalhos 

por meio de editais), esse contato com as redes sociais se potencializou.  

Durante a pandemia eu, particularmente, iniciei uma nova rotina em meus estudos, 

visando divulgação de meus trabalhos e aceitando o novo meio de fazer música: postando nas 

redes sociais. Dentre minhas horas de estudo diário, eu reservava um tempo para gravação 

(postando ou não) de algum trecho de estudo, ou algum vídeo solo, ou em duos, trios, quartetos, 

enfim, tudo editado por mim mesmo em meu celular, por aplicativos de colagem. De certa 

forma, quase diariamente eu postava um vídeo novo. Em um único ano (2020) eu havia postado 

mais de duzentos e cinquenta (250) vídeos. Essa série de gravações me possibilitou maior 

confiança, pois qualquer músico sabe que quando estamos em frente da câmera gravando, tudo 

fica mais complicado. Posso dizer que essa segurança em gravação me ajudou, e muito, na 

gravação do vídeo para o processo seletivo do mestrado, além de uma gravação para um 

concurso on-line, no qual ambos fui aprovado. No decorrer do mestrado, continuei as atividades 

de postagens de trechos de estudos das obras em que eu estava estudando, bem como gravações 

presenciais e algumas gravações à distância (Bahia x Paraná) em duo18 e quinteto19 que realizei 

junto ao meu orientador, professor Pedro Robatto.  

 

5.3 1º FESTIVAL DE VERÃO DE CAMPOS DO JORDÃO  

Em outubro de 2021, foram abertas as inscrições via vídeos e formulário online para 

seleção do 1º Festival de Verão de Campos do Jordão/SP, edição especial pois até então 

somente existia o Festival de Inverno. Realizei minha inscrição com o meu currículo, vídeo 

completo do Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas de Paulo Costa Lima (como 

 
18 Trecho de Gota Serena de Paulo Costa Lima (versão para duo de clarinetes), postado em meu Instagram pessoal. 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CV-0s-vDg4U/.   
19 Trecho do 3º movimento do Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas do Paulo Costa Lima, com 

arranjo nosso para quinteto de clarinetes, postado em meu Instagram pessoal. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CReacN7A1Vo/.  

https://www.instagram.com/p/CV-0s-vDg4U/
https://www.instagram.com/p/CReacN7A1Vo/
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opção de obra contemporânea a partir de 1950) e um vídeo com o 1º movimento da Sonata para 

Clarinete e Piano Op.120 Nº1 de J. Brahms (como opção de obra representando qualquer 

período da música). O 1º Festival de Verão de Campos do Jordão trouxe uma nova proposta de 

curso, dividida em três modalidades: Emsemble Contemporâneo, Emsemble Popular e Big 

Band. Foram vinte e dois dias de festival, com setenta alunos bolsistas, divididos entre as 

modalidades. Fui aprovado para participar do Emsamble Contemporâneo, juntamente com a 

clarinetista Jéssica Gubert, além de outros colegas do naipe das madeiras, metais, percussão e 

cordas, sob regência do Maestro Ricardo Bologna.  

Durante três semanas, toda manhã das 9h às 12h, era realizado o ensaio do Emsamble 

Contemporâneo. Trabalhamos um total de onze obras que seriam apresentadas no concerto da 

última semana do festival. Toda tarde, participávamos de masterclasses com professores de 

cada naipe, trabalhando especificamente com obras de música de câmara, com as mais variadas 

formações, contendo obras compostas a partir de 1950 os dias atuais. Tivemos aulas de música 

de câmara com os professores Fábio Cury, Cássia Carrascoza e Ana de Oliveira.  

Conheci e tive aulas de clarinete e música de câmara com o professor Luis Afonso 

Montanha20, renomado clarinetista e professor, com quem pude aprender muito durante o 

festival. Além de técnicas estendidas, trabalhamos especificamente a obra Ko-lho de Giacinto 

Scelsi, para duo de clarinete e flauta. Obra muito complexa, com muitos efeitos de ¼21 de tom, 

bisbilhandos22, frulatos23 e multifônicos24. A partitura estava para clarinete em Dó, e o professor 

Montanha tinha uma parte transposta para clarinete em Lá, a qual me ajudou bastante por não 

precisar tocar transpondo a parte em dó, o que já era consideravelmente difícil. 

Também pude conhecer o compositor e clarinetista Derek Bermel25, norte-americano 

que morou alguns meses na Bahia. O professor Pedro Robatto falou de mim pra ele e me 

 
20 Luiz Antonio Eugenio Afonso "Montanha" é integrante, como clarinetista e claronista, dos grupos: Camerata 

Aberta (Prêmio APCA 2010 e Prêmio Bravo 2012), Sujeito a Guincho (Prêmio Eldorado de Música 1995 e Sharp 

1997), Duo com a pianista Karin Fernandes, Duo Clarones (com o Prof. Henri Bok Holanda), Opus Brasil 

Ensemble e Grupo QuartaD. Foi Primeiro Clarinetista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo (1992 a 

2014). É Doutor em Performance pela Unicamp e, desde 1992, é Professor de Clarinete e Música de Câmara no 

Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tem grande atuação 

como solista e camerista, apresentando-se no Brasil, Europa e Estados Unidos, destacando importantes estreias do 

repertório do Séc. XX e XXI para clarinete e clarone. Ganhador, como solista, do Prêmio Eldorado de Música 

(1993) e do Prêmio Esso de Música (Holanda, 1996), entre outros. É artista apoiado pela Selmer-Paris. Disponível 

em: http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/luiz-afonso-montanha. Acesso em: 15 Mar. 2022.  
21 Menor intervalo entre uma nota musical e outra (nota musical entre dois semitons). 
22 Efeitos sonoros que se assemelham a sons de bolhas. 
23 Efeito realizado com o uso da língua ou garganta para distorcer o som (som rasgado). 
24 Efeito sonoro resultante de dois ou mais sons simultâneos no clarinete (utilizasse a combinação da digitação no 

clarinete). 
25 Derek Bermel (1967), é um compositor e clarinetista reconhecido internacionalmente pela sua criatividade, 

teatralidade e virtuosismo. Bermel é aclamado pela música que é "intrincada, espirituosa, clara, terna, e 

http://www.iea.usp.br/pessoas/pasta-pessoal/luiz-afonso-montanha
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orientou a conhecê-lo pessoalmente. Durante a preparação de uma outra obra tanto quanto 

complexa, à vis de Marcos Balter26, para clarinete e violino, tive a oportunidade de fazer uma 

aula com o professor Derek, onde trabalhamos alguns efeitos que a obra sugeria e digitações de 

multifônicos específicos. 

 

Figura 16: Naipe das madeiras do Emsemble Contemporâneo do 1º Festival de Verão de Campos do Jordão - 

Palco do Auditório Cláudio Santoro (Campos do Jordão/SP, 2022). 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

6 PRODUTO FINAL 

Com oito anos de formação, o Duo Tercina ainda não havia registrado um trabalho 

fonográfico, e com a realização de minha pesquisa de mestrado visando também a entrega de 

um Produto Final, realizamos uma gravação fonográfica profissional de três obras brasileiras 

originais para duo de clarinete e violão, dedicadas ao Duo Tercina. Essas obras são de 

compositores radicados curitibanos, como é o caso de Cláudio Menandro e Harry Crowl, e do 

curitibano Igor Lazier.  

A finalidade e justificativa dessa realização da gravação, é justamente apresentar um 

CD que contenha obras brasileiras originais para duo de clarinete e violão, visando assim a 

divulgação dessa formação e incentivar novas composições e novos duos de clarinete e violão. 

 
extraordinariamente bela [e] cobre uma quantidade incrível de terreno, desde os ritmos da África Ocidental das 

Danças do Pó até às estirpes folclóricas búlgaras dos Ecos trácios, passando pelo esplendor harmónico cintilante 

do Elixir”. Disponível em: http://www.derekbermel.com/biography. Acesso em: 17 Mai. 2022. 
26 Vídeo completo da obra em meu canal do YouTube. Disponível em: https://youtu.be/ZTeWSKkMfM0. 

http://www.derekbermel.com/biography
https://youtu.be/ZTeWSKkMfM0
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A gravação27 foi realizada no dia 31 de maio de 2022, pelo engenheiro de áudio Antonio 

Spoladore, no Sesc Paço da Liberdade (Curitiba/PR). Estamos em processo de organização para 

divulgação dessas gravações nos principais streamings de música, tais como Deezer e Spotify, 

por exemplo. 

DUO TERCINA – MÚSICA BRASILEIRA PARA CLARINETE E VIOLÃO 

Faixas: 

• Suíte Brasileira n. 1 – I. Choro (Cláudio Menandro) 

• Suíte Brasileira n. 1 – II. Polca (Cláudio Menandro) 

• Suíte Brasileira n. 1 – III. Valsa (Cláudio Menandro) 

• Suíte Brasileira n. 1 – IV. Frevo (Cláudio Menandro) 

• Cinco Sentidos – I. Tato – (Harry Crowl) 

• Cinco Sentidos – II. Olfato – (Harry Crowl) 

• Cinco Sentidos – III. Paladar – (Harry Crowl) 

• Cinco Sentidos – IV. Visão – (Harry Crowl) 

• Cinco Sentidos – V. Audição – (Harry Crowl) 

• Esboço para Clarinete e Violão – (Igor Lazier) 

 

7 PRODUÇÃO DO ARTIGO 

Há indícios de que composições originais para duo de clarinete e violão surgiram no 

início do século XIX e se consolidaram no final do século XX. Uma pesquisadora norte-

americana Kellie Lignitz apresentou, em seu trabalho de doutorado, em 2013, uma listagem 

com mais de duzentas obras originais para a formação espalhadas pelo mundo à fora. Porém foi 

observado que algumas obras brasileiras não foram contempladas nesta listagem, por algum 

desencontro de informação. Também, grande parte das obras identificadas foram compostas a 

partir de 2015.  

Nesse sentido, foi realizada uma catalogação de obras brasileiras originais, bem como 

transcrições e arranjos escritos especificamente para clarinete e violão, obras estas que foram 

identificadas durante essa pesquisa. Até o presente momento, contamos com vinte e duas obras 

 
27  As faixas estão disponíveis no Canal do Youtube do Duo Tercina – Disponível em: 

https://youtu.be/DCEJJA56lPQ. Caso este link não esteja mais disponível, procure o álbum “Duo Tercina – Música 

Brasileira para Clarinete e Violão” nas principais plataformas digitais (Deezer e Spotify, por exemplo). 

https://youtu.be/DCEJJA56lPQ
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originais, oito transcrições e sete arranjos escritos, totalizando trinta e sete obras, as quais 

poderão corroborar as disciplinas de música de câmara das universidades, faculdades e 

conservatórios de música pelo Brasil. O objetivo dessa catalogação é divulgar o repertório 

brasileiro para esta formação e fomentar a produção de novas obras, gravações e pesquisas 

acadêmicas.  

 

7.1 EXAME QUALIFICATIVO  

Desde o início do mestrado, durante o 1º semestre de 2021, dei início à minha pesquisa 

de fontes, referências, bem como materiais que pudessem me auxiliar durante a escrita de meu 

artigo, pois já sabia que não seria nada fácil escrever. 

 

Figura 17: Exame qualificativo realizado remotamente (2021). 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

As disciplinas cursadas contribuíram com o aporte necessário que eu precisava. 

Também, pude contar com a ajuda de professores e colegas nesse processo de entender por 

onde começar a escrever. Com orientações do professor Pedro Robatto, fomos direcionando a 

pesquisa e fazendo os recortes necessários para afunilar as ideias da pesquisa. Com isso, 

consegui encontrar o “fio da meada", e com o referencial teórico, formulários de pesquisa e 

materiais identificados na internet, dei início ao processo de escrita de meu artigo. 

Durante o 5º Colóquio, em conversa com o professor Pedro, decidimos marcar o meu 

exame qualificativo. Convidei os professores para a banca, o Prof. Dr. Joel Barbosa e o Prof. 
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Dr. Lélio Alves, e prontamente aceitaram meu convite. Para o exame qualificativo, o artigo 

precisava estar pelo menos 70% escrito, e eu já tinha um pouco mais, por volta de 90% escrito 

e estruturado. No dia 9 de dezembro de 2021, às 14h, realizei minha defesa de forma remota. 

Os professores da banca gostaram, sugeriram correções a serem feitas e, satisfatoriamente 

recebi a aprovação para a continuidade da pesquisa. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ter realizado e estar finalizando meu Mestrado, especificamente o Mestrado em Criação 

Musical – Interpretação do PPGPROM UFBA é, de fato, um grande sonho realizado. Sinto-me 

orgulhoso de ter feito parte do corpo de discentes, com colegas renomados no cenário musical 

profissional, os quais eu já admirava antes mesmo de ingressar no programa. Quanto aos 

estimados professores, coordenadores e secretário, não tenho palavras para mensurar tamanha 

admiração e gratidão por todo aprendizado até aqui, bem como todo o suporte necessário para 

o andamento e conclusão do mestrado. 

Minhas aulas de clarinete com o professor Pedro Robatto, foram direcionais e certeira 

para moldar ainda mais minha carreira como clarinetista profissional. Mesmo tendo quase em 

sua totalidade aulas remotas (gravações de áudio, vídeos e encontros síncronos), posso afirmar 

que nesses últimos três semestres adquiri mais segurança no palco e confiança em minha 

técnica, graças ao trabalho massivo realizado. Pude conhecer um pouco mais à fundo algumas 

obras brasileiras, especificamente de compositores baianos, e aperfeiçoar ainda mais minha 

interpretação das mesmas, tendo como ponto de partida a nossa brasilidade, efeitos sonoros 

utilizados na nossa música popular, além de ter expandido meu repertório. 

 Pretendo continuar meus estudos acadêmicos, seguindo para o Doutorado, assim que 

possível e, com certeza continuarei me dedicando sempre ao clarinete, companheiro de dias e 

noites. A todos meus colegas que quiserem realizar o mestrado, irei prontamente indicar e 

ajudar no que for preciso durante o processo seletivo do PPGPROM–UFBA, com maior honra 

e apreço. Despeço-me do Programa com sensação de dever cumprido e pronto para o que vier, 

pois sempre terei a UFBA e toda equipe do PPGPROM em meu conhecimento técnico-

interpretativo e minha vida profissional.  

Concluo esta etapa de minha vida com muito apreço pois, quando tudo começou com a 

música e o estudo autodidata do clarinete, não imaginava que estaria aqui. Ter vivido o tempo 

na Banda Municipal IBC e minha antiga banda de rock Sociedade dos Sonhos, fortaleceram o 
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meu desejo de ser músico profissional. Todo o trabalho construído com o Duo Tercina, e a 

conquista do título de Bacharel em Clarinete, serei sempre grato pelas oportunidades que a 

música me proporcionou, desde minha mudança para Curitiba/PR.  

O trabalho de levantamento e catalogação das obras brasileiras para duo de clarinete e 

violão contribuíram com a divulgação do Duo Tercina e dessa formação instrumental, pois um 

dos objetivos sempre foi evidenciar o trabalho em duo com clarinete e violão. Fico satisfeito 

em poder contribuir com o repertório do clarinete brasileiro, bem como o repertório de Música 

de Câmara, pois sabemos que é de suma importância para a formação do músico a prática de 

tocar junto, independentemente do tamanho da formação, se em duo, quarteto ou grupos 

maiores, o que importa e sempre importará é transmitir a mensagem da música.  
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10 ARTIGO 
 

MÚSICA BRASILEIRA PARA DUO DE CLARINETE E VIOLÃO:  

Catalogação e relato sobre quatro obras dedicadas ao Duo Tercina 

  

 

 

Jonathan Augusto Ramires Coelho 

Orientação: Prof. Dr. Pedro Robatto  

 

 
RESUMO: As composições originais para clarinete e violão surgiram no início do séc. XIX e se 

consolidaram no final do séc. XX. Existe uma listagem com mais de duzentas obras originais 

para a formação espalhadas pelo mundo, porém algumas obras brasileiras não foram 

contempladas. Nesse sentido, foi realizado uma catalogação de obras brasileiras originais, bem 

como transcrições e arranjos escritos especificamente para clarinete e violão. Também foram 

realizados relatos sobre quatro obras originais dedicadas ao Duo Tercina. Até o presente 

momento, contamos com vinte e duas obras originais, oito transcrições e sete arranjos escritos, 

totalizando trinta e sete obras, as quais poderão corroborar a disciplina de música de câmara das 

universidades, faculdades e conservatórios de música pelo Brasil. Pretende-se, com essa 

catalogação, divulgar o repertório brasileiro para esta formação e fomentar a produção de novas 

obras, gravações e pesquisas acadêmicas.  

 

Palavras-chave: Clarinete e Violão. Música de câmara. Música brasileira. Catálogo.  

 

 

ABSTRACT: Original compositions for clarinet and guitar appeared at the beginning of the 19th 

century and were consolidated by the end of the 20th century. There is a list with more than two 

hundred original works for the formation scattered around the world, but some Brazilian works 

were not included. In this sense, a catalog of original Brazilian works was carried out, as well as 

transcriptions and arrangements written specifically for clarinet and guitar. Reports on four 

original works dedicated to Duo Tercina were also made. So far, we have twenty-two original 

works, eight transcriptions and seven written arrangements, totaling thirty-seven works, which 

may contribute to the discipline of chamber music in universities, colleges and music 

conservatories throughout Brazil. This catalog intends to divulge the Brazilian repertoire for this 

formation and foster the production of new works, recordings and academic research. 

 

Keywords: Clarinet and Guitar. Chamber Music. Brazilian Music. Catalog. 

 

 

 

Introdução  

O Duo Tercina nasceu em 2013 na cidade de Curitiba/PR, formado pelo clarinetista sul-

mato-grossense Jonathan Augusto e o violonista mineiro Eric Moreira, visando a pesquisa e 

divulgação da música brasileira, sendo com obras originais, transcrições e arranjos escritos28 

ou não escritos29 para a formação. Em 2015, o compositor e multi-instrumentista Cláudio 

 
28 Arranjos escritos especificamente para clarinete e violão, seguindo a escrita tradicional de cada instrumento. 
29 Arranjos não escritos, dependendo somente da melodia cifrada e da improvisação. 
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Menandro, compôs uma suíte para o duo, contendo quatro movimentos que representa a música 

brasileira. Em 2018 o compositor Harry Crowl compôs uma obra dedicada ao Duo Tercina, 

com cinco movimentos representando os cinco sentidos humanos. Em 2020 o violonista e 

compositor Igor Hertz Lazier também compôs uma obra dedicada ao duo. Durante a realização 

desta pesquisa, em 2022, o compositor Hary Crowl presenteou o Duo Tercina com mais uma 

obra para a formação, porém dessa vez de maneira inusitada, uma obra para clarinete, violão e 

orquestra de câmara.  

As composições originais para duo de clarinete e violão surgiram no início do séc. XIX 

e se consolidaram no final do séc. XX. Segundo a pesquisadora norte-americana Kellie Lignitz 

(2013, p. 1), “nas últimas três décadas, houve um aumento nas composições originais para 

clarinete e violão, o que resultou no dobro de número de obras”30. Em sua pesquisa, a autora 

realiza uma análise estética e técnica em quatro obras originais para clarinete e violão, além de 

publicar uma listagem com mais de duzentas obras originais para clarinete e violão espalhadas 

pelo mundo.  

Segundo Camilo Ernesto Ríos Rodríguez (2016, p. 3), duo de clarinete e violão é “uma 

formação pouco utilizada tanto para música acadêmica como para música tradicional da 

Colômbia e Valle del Cauca, que precisa ser estudada e difundida”. O autor apresenta uma obra 

solo para clarinete e uma obra inédita para duo de clarinete e violão, bem como a análise das 

obras, além de apontar duas obras originais existentes para a formação, identificadas por Jaime 

Espitia Uribe (2010). No Brasil, o processo composicional direcionado a duo de clarinete e 

violão ainda é pouco explorado.  

Em sua listagem publicada, Lignitz (2013) aponta seis obras brasileiras originais para 

clarinete e violão, sendo uma delas especificamente para um clarinete e dois violões31. Mário 

da Silva (2007), em seu catálogo de obras paranaenses para violão solo e música de câmara, 

identificou uma única obra original para clarinete e violão composta entre os anos 1941 e 

200732. Porém, durante pesquisa na biblioteca da Escola de Música e Belas Artes do Paraná 

(UNESPAR/Campus I), foi identificado um manuscrito, que até agora ocupa a posição de 

 
30 “In the last three decades there has been a surge in original compositions for clarinet and guitar, resulting in the 

repertoire for this duo virtually doubling in size” (Lignitz, 2013, p.1). 
31 Flutuante (Clarice Assad, para um clarinete e dois violões, 1998); Pieces for Clarinet and Guitar (Sérgio Assad, 

1998); 3 Canções Populares, Quase Eruditas (Nestor de Hollanda Cavalcanti, 2005); 2 Peças Separadas (Nestor 

de Hollanda Cavalcanti, 1996); Colé de Merma essa Dança da Comadre Sebastiana? Op.7 (Paulo Rios Filho, 

2007) e 2 Rocks de Ferreira Gullar (Nestor de Hollanda Cavalcanti, para um clarinete e dois violões, 1995). 
32 Um pedaço de sonoro amarrado cuja nostalgia pretende permanecer no inteligível (Fernando Riederer, 1999). 
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primeira obra brasileira original para clarinete e violão33. Tal manuscrito foi doado à instituição 

após o levantamento de obras realizado por Silva (2007).  

Nesse sentido, conforme explana Maico Viegas Lopes (2019, p. 2), “localizar obras de 

compositores brasileiros para formações camerísticas é uma tarefa árdua, devido ao restrito 

número de obras publicadas”. Corrobora Lélio Eduardo Alves da Silva (2002), ao afirmar que 

existe uma lacuna de informações referentes a catalogação de produção musical na musicologia 

brasileira e aponta a necessidade de ser preenchida. Dessa forma, surgiu a necessidade de 

localizar o repertório para duo de clarinete e violão já existente, além de contar com as obras 

inéditas que foram encomendas durante a pesquisa.  

Com isso, foi realizado um levantamento das obras originais, transcrições e arranjos 

para a formação, visando corroborar com o repertório desenvolvido nas escolas de música dos 

conservatórios e universidades. Realizar um levantamento de repertório para instrumentos 

específicos, não é algo raro na musicologia (BORÉM e RAY, 2012). Contudo, Lopes (2019, p. 

7) ressalta que “a pesquisa documental desenvolvida por musicólogos, na maioria das vezes, 

não abrange todas as formações de cada instrumento, desta forma, fica a cargo do próprio 

instrumentista o interesse em divulgar esse repertório". 

Sendo assim, neste trabalho o objetivo principal foi elaborar um catálogo, contendo as 

obras brasileiras originais para duo de clarinete e violão, bem como as transcrições34 e arranjos 

escritos intencionalmente para unir esses dois instrumentos, sendo que, para André Henrique 

Guerra Cotta (2000, p. 94), um “catálogo descreve um fundo arquivístico em sua totalidade. 

Através do catálogo, o pesquisador pode facilmente saber da existência de um documento que 

lhe interessa”. Com isso, pretende-se incentivar novas composições, além de novos duos de 

clarinete e violão, disseminando, assim, essa formação de música de câmara. Por fim, será 

exposto um relato sobre cada obra dedicada ao Duo Tercina, obras estas compostas antes e 

durante a confecção deste artigo.  

 

Referencial teórico 

Segundo Lignitz (2013), as informações sobre a acessibilidade das obras de música de 

câmara escritas para violão e outros instrumentos não são limitadas em todos os casos. A autora 

ainda afirma que em comparação com a quantidade de pesquisas disponíveis sobre as 

 
33 Soterradas (Marcos Mesquita, 1977/78). 
34  A transcrição obriga-se a ir além da simples adaptação: procura verter a obra musical em novos meios, 

agregando-lhe uma parte das características do novo meio expressivo (um instrumento musical, uma orquestra, 

uma banda sinfônica, por exemplo) sem perder de vista os diversos parâmetros formais da obra original. (BOTA, 

2008, p. 2). 
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composições escritas para flauta e violão, obras para clarinete e violão acabaram sendo 

negligenciadas, possivelmente devido ao pequeno número de composições originais para a 

formação. No Brasil, Silva (2007) apresenta em seu catálogo doze obras para flauta e violão, 

compostas no Paraná, entre os anos de 1941 e 2007, enquanto aponta somente uma única obra 

para clarinete e violão.  

Em sua análise de quatro obras originais para clarinete e violão, Lignitz (2013) observa 

que as primeiras obras que envolviam o violão com outros instrumentos, o violão era 

responsável em fornecer o suporte harmônico para a melodia principal. As primeiras obras para 

clarinete e violão não eram diferentes, e somente na transição dos séculos XX e XXI que isso 

mudou: 

[...] um olhar mais atento sobre o estilo de composição e o tratamento melódico de 

algumas das primeiras obras que datam de 1820 revela que, em contraste com música 

de câmara moderna em que os elementos melódicos são proporcionalmente 

equilibrados entre os dois instrumentos, as duas vozes normalmente não eram tratadas 

como parceiros iguais. Somente no século XX, os compositores começaram a 

distribuir o conteúdo melódico igualmente por ambas as partes instrumentais, uma 

expressão de mudanças gerais na estética e nas expectativas de música de câmara. 

(LIGNITZ, 2013, p. 1-2)35. 

 

 

Em contrapartida, Rodríguez (2016) apresenta uma obra inédita36 para clarinete e violão 

de música colombiana, especialmente da região de Valle del Cauca, composta por Juan Carlos 

Gaviria González. Segundo o autor, o compositor desenvolveu esta obra musical 

contemporânea como exercício composicional e foi estruturada em três movimentos. Ele ainda 

afirma que, nesta obra, o clarinete e o violão se destacam entre si, em suas peculiaridades, 

mesmo sendo tocados juntos, e salienta que a participação solista do clarinete e do violão são 

de suma importância para o desenvolvimento da obra. O autor corrobora afirmando que “neste 

formato são conhecidas as obras do compositor colombiano José Revelo Burbano Fantasía en 

6/8 e Dimensiones” (URIBE, 2010, p. 74-87 apud RODRÍGUEZ, 2016, p. 3). Porém, foi 

constatado que Uribe (2010) apresenta essas obras com melodia para clarinete em Si♭ e cifra já 

transposta, como podemos observar na Figura 1: 

  

 
35 [...] “a closer look at the compositional style and melodic treatment of some of the earliest works dating from 

the 1820’s reveals that in contrast to modern-day chamber music in which melodic elements are proportionally 

balanced between the two instruments, the two voices were typically not treated as equal partners. Only in the 

twentieth century did composers begin to distribute melodic content equally through both instrumental parts, an 

expression of general changes in the aesthetics and expectations of chamber music […]” (Lignitz, 2013, p. 1-2). 
36 “Tryptique Pour Un Retour” para Clarinete em Si♭ e Violão, composta em 2009 (RODRÍGUEZ, 2016, p. 13). 
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Figura 1 – Compassos 1 a 5 de Fantasía em 6/8 – José Revelo Burbano. 

  

Fonte: Rodríguez, 2016, p.3. 

 

Dessa forma, enfatiza-se que, neste artigo, estão sendo consideradas apenas obras para 

clarinete e violão, originais, transcrições e/ou arranjos, ou seja, obras escritas especificamente 

para cada instrumento, individualmente, sem depender da melodia cifrada como, por exemplo, 

na Figura 2: 

 

Figura 2 – Compassos 1 a 2 de 2 Peças para clarinete Si♭/Lá e violão – Nestor de Hollanda Cavalcanti 

 

Fonte: Arquivo enviado pelo compositor.  

 

Metodologia 

Além do aporte bibliográfico exposto acima, realizou-se uma pesquisa exploratório-

descritiva, de caráter participante, com o intuito de identificar e catalogar as obras originais, 

transcrições e arranjos, escritos especificamente para duo de clarinete e violão. Para corroborar 

esta pesquisa, foi necessário buscar possíveis informações referentes ao repertório existente, 

por meio do contato direto pelo e-mail e whatsapp de compositores, clarinetistas e violonistas, 

pesquisas virtuais e documentais, oficiais e não publicadas, sites37 e em gravações de áudios e 

audiovisuais. 

 
37  Música Brasilis. Partituras gratuitas dos maiores compositores brasileiros. Disponível em: 

https://musicabrasilis.org.br/partituras. Acesso em: 15 mar. 2021. Funarte. Partituras brasileiras online. Disponível 

em: https://www.funarte.gov.br/partituras-brasileiras-online/. Acesso em: 20 mar. 2021. Conservatório de Tatuí. 

Partituras. Disponível em: http://www.conservatoriodetatui.org.br/partituras/. Acesso em: 22 mar. 2021. Sesc. 

Partituras. Disponível em: https://sescpartituras.sesc.com.br/#/sescpartituras/home. Acesso em: 25 mar. 2021. 

https://musicabrasilis.org.br/partituras
https://www.funarte.gov.br/partituras-brasileiras-online/
http://www.conservatoriodetatui.org.br/partituras/
https://sescpartituras.sesc.com.br/#/sescpartituras/home
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 Realizou-se também, uma pesquisa por meio de um Formulário do Google Forms, com 

distintos participantes espalhados pelo Brasil, direcionado especialmente aos compositores, 

clarinetistas e violonistas, sendo de caráter quantitativa, utilizando como recurso de coleta de 

dados um questionário contendo quatorze  perguntas referentes ao assunto da pesquisa. 

Assim, foram enviados (via plataformas digitais) os formulários para compositores, 

clarinetistas e violonistas brasileiros, profissionais e estudantes, com o intuito principal de 

identificar obras originais, transcrições e/ou arranjos escritos especificamente para duo de 

clarinete e violão. Para a coleta desses dados, foram elencadas as questões pertinentes aos 

propósitos gerais deste trabalho, como considera Bernard Charlot (2000, p. 9) afirmando que 

“não basta, porém, coletar dados; deve-se também saber exatamente o que se procura”. 

Desta forma, o questionário utilizado nesta pesquisa conteve perguntas sobre o 

conhecimento da existência de duos de clarinete e violão, bem como o repertório existente para 

a formação. Assim, o formulário foi dividido em duas sessões: 

 

1) Conhecimento sobre a existência de duos de clarinete e violão. 

2) Entendimento acerca do repertório já ouvido pelos participantes, ou até mesmo 

composto e/ou tocado por eles, entre arranjos não escritos até mesmo com obras 

originais, transcrições e arranjos escritos para a formação. 

 

As obras brasileiras originais, transcrições e arranjos para duo de clarinete e violão, 

identificadas durante esta pesquisa, foram catalogadas conjuntamente. Alves da Silva (2002) 

discute o tema catalogação na área da música, apresentando o catálogo temático e o catálogo 

não-temático. Segundo o autor, os catálogos temáticos se utilizam da grafia musical, a fim de 

fornecer informações sobre a obra, denominados como incipit38, enquanto os não-temáticos não 

apresentam a grafia musical. Neste sentido, o modelo aqui utilizado compreende o catálogo 

temático. 

 

 

 

 

 

 
38 O incipit musical permite uma identificação rápida e eficiente da composição, apresentando “subsídios como 

orientação tonal, textura, medidas intervalares, métrica, indicações de andamento, dinâmica e expressão” (ALVES 

DA SILVA, 2002, p. 7). 
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Resultados referente ao formulário  

             Foi realizado o envio dos formulários para clarinetistas, violonistas e compositores 

brasileiros, estudantes e profissionais, com o objetivo de descobrir possíveis obras brasileiras 

para duo de clarinete e violão, sendo elas originais, transcrições e arranjos, bem como o 

conhecimento sobre a existência de formações de duos de clarinete e violão. O formulário foi 

respondido por quinze pessoas no total. 

             A pesquisa foi respondida em grande parte pelos clarinetistas, e uma minoria de 

compositores. Sendo assim, o formulário foi contemplado com respostas de quatorze 

clarinetistas e um compositor. Não houve participação dos violonistas. Obtivemos um resultado 

de 100% positivo referente ao conhecimento dos participantes sobre a existência de duos 

brasileiros de clarinete e violão. Grande parte dos participantes, responderam que ouviram duos 

de clarinete e violão no YouTube, Instagram e Facebook. 

          Neste formulário, não foram identificadas obras originais, transcrições e/ou arranjos para 

duo de clarinete e violão. Os participantes não souberam dizer o repertório que ouviram, nem 

indicar possíveis obras que pudessem contribuir com esta pesquisa. 

 

Catalogação das obras originais, transcrições e arranjos para duo de clarinete e violão  

As obras originais, transcrições e arranjos para duo de clarinete e violão que foram 

identificadas durante a pesquisa, estão dispostas nos apêndices deste trabalho. O catálogo foi 

organizado com informações sobre título, instrumentação, compositor, tempo de duração, data 

de estreia, ano de composição, entre outras informações. 

Grande parte dessas obras se encontram em uma pasta pública do Google Drive e será 

disponibilizada para as bibliotecas das Universidades e Faculdades de Música do Brasil, e a 

quem interessar, a fim de evidenciar essa formação perante os compositores, violonistas e 

clarinetistas, principalmente brasileiros, mas também em âmbito mundial. 

Destacamos a obra brasileira mais antiga identificada, composta originalmente para 

clarinete em Si♭ e violão, a obra Soterradas (Figura 3) composta por Marcos Mesquita, entre 

novembro de 1977 e março de 1978, em Curitiba/PR. Tal manuscrito, fazia parte do acervo 

pessoal do Prof. Dr. Orlando Fraga, o qual foi doado para a biblioteca da Escola de Música e 

Belas Artes do Paraná (UNESPAR/ Campus Curitiba I). 
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Figura 3 – Compassos 1 a 3 de Soterradas – para clarinete em Si♭ e violão – Marcos Mesquita. 

Fonte: Biblioteca da Universidade Estadual do Paraná/ Campus Curitiba I. 

 

 

Obras dedicadas ao Duo Tercina  

Em 2016, o compositor e multi-instrumentista Cláudio Menandro, inspirado em seus 

Choros, Polcas, Valsas e Frevos, compôs uma obra dedicada ao Duo Tercina intitulada Suíte 

Brasileira N° 1, com importantes gêneros da Música Brasileira distribuídas em seus 

movimentos: I. Choro, II. Polca, III. Valsa e IV. Frevo. A proposta inicial desta composição, 

surgiu em 2015, quando o Duo Tercina assistiu uma palestra do Cláudio Menandro, na Escola 

de Música e Belas Artes do Paraná, onde ele contava sua trajetória. Ao fim da palestra, o Duo 

entrou em contato com o compositor e lhe mostrou algumas gravações, o qual apreciou e 

elogiou, e então surgiu a parceria e amizade.  

Em 2016, o Duo Tercina foi aprovado no edital do projeto Terça Brasileira da Fundação 

Cultural de Curitiba (FCC), para realizar um show no Teatro do Paiol em Curitiba/PR. Nessa 

oportunidade, Cláudio Menandro compôs a Suíte para o Duo Tercina, qual foi estreada nesta 

ocasião. Em 2019, o Duo Tercina, com a produção da Curitizoom, por meio do projeto Paiol 

Musical da FCC, realizou juntamente com amigos músicos convidados, duas apresentações em 

homenagem ao compositor Cláudio Menandro.  
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   Figura 4 – Compassos 1 a 12 de Cinco Sentidos – para clarinete em Si♭ e violão – Harry Crowl. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Duo Tercina.  

 

Em 2018, o compositor Harry Crowl compôs uma obra dedicada ao Duo Tercina (e ao 

Palco dos 5 sentidos39), original para clarinete e violão intitulada Cinco Sentidos (Figura 5). A 

ideia composicional surgiu após o compositor assistir uma apresentação do Duo, onde nesse 

mesmo dia o compositor comentou que não acreditava poder funcionar a junção do clarinete 

com o violão, devido à disparidade principalmente do volume sonoro de cada instrumento, 

porém observou que era possível com o uso do controle de dinâmicas dos instrumentistas, além 

do fato da possibilidade de amplificação sonora por meio de microfones e monitores de áudio 

(dependendo do palco).  

Cinco Sentidos foi composta visando referenciar cada um dos cinco sentidos do corpo 

humano, dividida em cinco movimentos: I. Tato, II. Olfato, III. Paladar, IV. Visão e V. Audição. 

O clarinete e o violão dividem o trabalho de exprimir cada um dos cinco sentidos por meio de 

efeitos sonoros, seguindo uma linha métrica em duo, ambos como solistas. Esta obra foi 

estreada em 27 de fevereiro de 2019, no Dizzy Café Concerto (Curitiba-PR). 

 
39 O Palco dos 5 Sentidos é um espaço multicultural que apresenta concertos musicais com jantares à luz de velas, 

valorizando a música, os artistas e despertando todos os sentidos. Situado no endereço: R. Barão do Rio Branco, 

438 - Centro, Curitiba – PR. Disponível em: https://www.palcodos5sentidos.com.br/. Acesso em: 13 out. 2021. 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJ2oRneBpmNFncVr4kdZE4PfR-1BA:1638740740525&q=palco+dos+5+sentidos+endere%C3%A7o&ludocid=11766371264236900420&sa=X&ved=2ahUKEwiTvt790M30AhVjqpUCHQ8NBkkQ6BN6BAhxEAI
https://www.palcodos5sentidos.com.br/
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    Figura 5 – Compassos 1 a 12 de Cinco Sentidos – para clarinete em Si♭ e violão – Harry Crowl. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do Duo Tercina.  

 

Em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, o compositor e violonista curitibano Igor 

Hertz Lazier compôs Esboço para Clarinete e Violão (Figura 6), obra dedicada ao Duo Tercina. 

Essa parceria com Igor surgiu na casa de um amigo em comum, e como ele já sabia da existência 

do Duo Tercina, resolveu compor essa obra e dedicar ao duo, fortalecendo ainda mais os laços 

de amizade. A estreia da Esboço, foi realizada durante o concerto do Duo Tercina, pelo 5º 

Colóquio para Clarinetistas da UFBA em Salvador/BA, realizado na sala de ensaio da Orquestra 

Sinfônica da Bahia, no Teatro Castro Alves, em novembro de 2021. 

Figura 6 – Compassos 1 a 7 de Esboço para Clarinete e Violão – para clarinete em Si♭ e violão – 

 Igor Hertz Lazier.  

Fonte: Arquivo pessoal do Duo Tercina. 
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            Em 2022, com as atividades retornando ao modo presencial (pós pandemia da Covid-

19), o compositor Harry Crowl novamente escreve uma peça dedicada ao Duo Tercina, porém 

com uma nova e inusitada formação. Intitulada Outonos, a obra com cinco sessões (I. Tranquilo 

II. Um pouco misterioso III. Movido e um pouco agressivo IV Com grande perplexidade V. 

Com expectativa e alguma resignação) foi escrita para duo de clarinete e violão solistas, e 

orquestra de câmara. O compositor Harry Crowl também é diretor artístico da Orquestra 

Filarmônica da Universidade Federal do Paraná, e organizou a estreia de Outonos para o 

primeiro concerto da temporada 2022, o qual foi realizado no mês de maio, durante o Outono.  

 

Figura 8 – Compassos 1 a 6 de Outonos – para clarinete em Si♭, violão e orquestra de câmara – Harry Crowl 

Fonte: Arquivo pessoal do Duo Tercina. 
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Considerações finais 

Essa pesquisa surgiu do anseio em identificar as obras brasileiras para clarinete e violão, 

sendo elas originais, transcrições e/ou arranjos escritos no intuito de unir estes instrumentos 

como uma formação de música de câmara. Duos de clarinete e violão já são conhecidos no 

Brasil, com nomes de instrumentistas consagrados da Música Popular Brasileira, porém foi 

observado que grande parte do repertório envolvido, tratava-se de obras não escritas 

especificamente para formação, com arranjos elaborados em ensaios e improvisos sobre 

melodias cifradas. 

Podemos dizer que, até o início dessa pesquisa, obtínhamos a informação de somente 

duas obras originais, duas transcrições e dois arranjos escritos especificamente para o clarinete 

e o violão. Até o presente momento, contamos com vinte e duas obras originais, oito 

transcrições e sete arranjos escritos, totalizando trinta e sete obras, as quais poderão corroborar 

a disciplina de música de câmara das universidades, faculdades e conservatórios de música pelo 

Brasil. 

Portanto, conclui-se, com essa pesquisa, que é necessário a atenção dos compositores 

para esta formação, os quais darão continuidade na construção desse repertório específico, pois 

assim, possibilitará maior interesse da nova geração de clarinetistas e violonistas.  
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APÊNDICE A: CATALOGAÇÃO TEMÁTICA 

 

Catálogo Temático 

         Neste apêndice, encontram-se as obras que foram identificadas durante essa pesquisa. 

Foi realizada uma busca visando encontrar o máximo de informação sobre cada obra. Será 

utilizada a sigla (s.i. – sem informação) para informação não identificada. Algumas obras não 

possuem o incipit, pois as mesmas foram extraviadas durante os anos. 

 

 

 

Obras originais: 

 

 

SOTERRADAS 

Mesquita, Marcos 

 

Curitiba/PR, novembro de 1977 - março de 1978 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único. 

Tempo de duração: 7’30’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Biblioteca da Escola de Música e Belas Artes do Paraná/ Universidade Estadual do 

Paraná.  

Gravações: s.i. 
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2 ROCKS DE FERREIRA GULLAR 

Cavalcanti, Nestor de Hollanda (1949) 

 

Rio de Janeiro/RJ, 1995-2008 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Lá e Dois violões.  

Movimentos: I. Madrugada II. Cantada. 

Tempo de duração: 4’40’’. 

Dedicatória: A Marcos Leite e ao poeta Ferreira Gullar. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: s.i. 
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2 PEÇAS SEPARADAS 

Cavalcanti, Nestor de Hollanda (1949) 

 

Rio de Janeiro/RJ, 1996-2008 

 

 

Instrumentação:  Clarinete em Si♭/Lá e Violão. 

Movimentos: I. Cissiparidade II. Coisas da vida ‘Choro' 

Tempo de duração: 5’30’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: s.i. 
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3 CANÇÕES POPULARES, QUASE ERUDITAS 

Cavalcanti, Nestor de Hollanda (1949) 

 

Rio de Janeiro/RJ, 1997 

 

 

 

Instrumentação:  Clarinete em Lá e Violão. 

Movimentos: I. Simples balada II. Vida a dois III. Pensando nela. 

Tempo de duração: 9’40’’ 

Dedicatória: A Wilfried Berk e Daniel Wolff.  

Estreia: CD “Coisas da vida” (2006) de Wilfried Berk e Daniel Wolff.  

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: https://youtu.be/2xrYL74-L-8.  
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FLUTUANTE 

Assad, Clarice (1978) 

1998 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Dois Violões. 

Movimentos: s.i. 

Tempo de duração: s.i. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Nome da obra citado na listagem de Lignitz (2013). 

Gravações: s.i. 

Obs: Sem acesso à partitura. Em contato com a compositora, a mesma relatou que as partituras 

foram extraviadas, mas em seu site consta o nome da obra e instrumentação: 

Disponível em: https://clariceassad.com/flutuante/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clariceassad.com/flutuante/
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PIECES FOR CLARINET AND GUITAR 

Assad, Sérgio (1952) 

1998 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: I. Un abbraccio a Joao II. Menino III. Grumari IV.Violetas Azuis, V. Champ VI. 

Velho Retrato VII. Hopstotch VIII. Mangabeira, IX. Angela. 

Tempo de duração: s.i. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Nome da obra citado na listagem de Lignitz (2013). 

Gravações: CD Velho Retrato (Gabriele Mirabassi, clarinete e Sérgio Assad, violão) 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kgmNDOLCdPD2npkCyri_Pv8YQVNG2AQp8

.  

Obs. Sem acesso à partitura. Em contato com o compositor, o mesmo relatou que as partituras 

foram extraviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kgmNDOLCdPD2npkCyri_Pv8YQVNG2AQp8
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kgmNDOLCdPD2npkCyri_Pv8YQVNG2AQp8
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UM PEDAÇO DE SONORO AMARRADO CUJA NOSTALGIA PRETENDE 

PERMANECER NO INTELIGÍVEL 

Riederer, Fernando (1977) 

Curitiba/PR, 1999. 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: s.i. 

Tempo de duração: s.i. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Catálogo de obras paranaenses para violão solo e música de câmara de Silva (2007). 

Gravações: s.i. 

Obs: Em contato com o compositor, o mesmo relatou que o manuscrito da obra foi extraviado 

em sua mudança de Curitiba para a Europa. 
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KANTILENA 

Assad, Clarice (1978) 

2000 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão.  

Movimentos: s.i. 

Tempo de duração: s.i. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Nome da obra citado na listagem de Lignitz (2013). 

Gravações: s.i. 

Obs: Sem acesso à partitura. Em contato com a compositora, a mesma relatou que a partitura 

foi extraviada. 
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LUZ Y SOMBRA OP.121 

Zenamon, Jaime M. (1953) 

 

Curitiba/PR, 19 de agosto de 2005 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Tranquilo, pero ritmico II. Bastante descontraído III. Lento y bastante. livre, 

como uma improvisación. 

Tempo de duração: 12’30’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 30 de novembro de 2016, em um recital no Sesc Paço 

da Liberdade, Curitiba-PR.  

Fontes: Arquivos do compositor e arquivo pessoal do Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 
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COLÉ DE MERMA ESSA DANÇA DA COMADRE SEBASTIANA? OP.7 

Filho, Paulo Rios (1985) 

2007 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: s.i. 

Tempo de duração: s.i. 

Dedicatória: Deyvisson Santos. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Nome da obra citado na listagem de Lignitz (2013). 

Gravações: s.i. 

Obs: Em contato com o compositor e o intérprete da obra, os mesmos relataram que o 

manuscrito foi extraviado com mudanças no passar dos anos. 
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IMAGENS DO SERTÃO 

Brazil, Marcelo Alves  

 

2007 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único. 

Tempo de duração: 8’40’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Artigo publicado - Imagens do Sertão para clarineta em sib e violão de Marcelo Alves Brazil, 

2013.  

Disponível em: http://www.ufrgs.br/sefim/ojs/index.php/sm/article/download/157/179.  

Gravações: s.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/sefim/ojs/index.php/sm/article/download/157/179
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LEMBRANÇA DE ELVIRA LEITE 

 

Emerson, Luciano  

 

 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão 7 Cordas. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 8’30’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: Apresentação do Ell-gênio Duo: https://youtu.be/H2nycpcpbb8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/H2nycpcpbb8
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SUÍTE BRASILEIRA N°1 

Menandro, Cláudio (1956) 

 

Curitiba/PR, maio de 2015 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: I. Choro II. Polca III. Valsa IV. Frevo. 

Tempo de duração: 17’45’’. 

Dedicatória: Ao Duo Tercina. 

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 2016, no show realizado pelo projeto Terça Brasileira 

da Fundação Cultural de Curitiba/PR (Teatro do Paiol). 

Fontes: Arquivos do compositor e arquivo pessoal do Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 
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CINCO SENTIDOS 

Crowl, Harry (1958) 

 

Curitiba/PR, 14 de outubro de 2018 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: I. Tato II. Olfato III. Paladar IV. Visão V. Audição. 

Tempo de duração: 13’00’’. 

Dedicatória: Ao Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 27 de fevereiro de 2019, no Dizzy Café Concerto 

(Curitiba/PR), em comemoração aos 60 anos do compositor.  

Fontes: Arquivos do compositor e arquivo pessoal do Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 
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ESBOÇO PARA CLARINETE E VIOLÃO 

 

Lazier, Igor Hertz (1999) 

Curitiba/PR, dezembro de 2020 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’10’’. 

Dedicatória: Ao Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em novembro de 2021 no 5° Colóquio para clarinetistas 

da UFBA – Salvador/BA. 

Fontes: Arquivos do compositor e arquivo pessoal do Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 
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SUÍTE N°1 

Lazier, Igor Hertz (1999) 

 

Curitiba/PR, julho de 2020 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ ou Saxofone soprano e Violão. 

Movimentos: I. Abertura II. Amarração III. Presságio.  

Tempo de duração: 9’25’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor. 

Gravações: s.i. 
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BREVE SERENATA 

Lyran, Ivan (1980) 

 

Belo Horizonte/MG, 25 de dezembro de 2020 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 3’20’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: s.i. 
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FANTASIA PENTÁGONO N°1 

 

Silva, Danimar da (1992) 

 

Cuiabá/MT, março de 2021 

 

 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Movimentos 1, 2 e 3. 

Tempo de duração: 14’20’’. 

Dedicatória: Ao Duo Cerrado (Sérgio Ribeiro e Jéssica Gubert) 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor e arquivo pessoal de Jéssica Gubert. 

Gravações: s.i. 
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SERES-H 

 

Evangelista, Jader (1976) 

 

Cuiabá/MT, 05 de janeiro de 2022 

 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: I. O nascer, II. Infância, III. Sabores (Doce Azedo), IV. Adolescência, V. 

Maturidade, VI. Quase belo, Alegrias e Tristezas, VII. Morte. 

Tempo de duração: 8’30’’. 

Dedicatória: A Jéssica Gubert e Sérgio Ribeiro para “os palcos da vida". 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor e Jéssica Gubert.  

Gravações: s.i. 
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LIMBUS IV 

 

Victório, Roberto (1959) 

 

Cuiabá/MT, janeiro de 2022 

 

 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 8’30’’. 

Dedicatória: Para Jéssica Gubert e Sérgio Ribeiro. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor e Jéssica Gubert.  

Gravações: s.i. 
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ERUPÇÃO 3 

Bertissolo, Guilherme (1984) 

 

Salvador/BA, maio de 2022 

 

 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’30’’. 

Dedicatória: Para o Duo Tercina. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Arquivos do compositor e Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 
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OUTONOS 

 

Crowl, Harry (1958) 

 

Curitiba/PR, 15 de março de 2022 

 

 

Instrumentação: Clarinete em Si♭, Violão e Orquestra de Câmara. 

Sessões: I. Tranquilo II. Um pouco misterioso III. Movido e um pouco agressivo IV. Com 

grande perplexidade V. Com expectativa e alguma resignação.  

Tempo de duração: 14’00’’. 

Dedicatória: Ao Duo Tercina. 

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina e a Orquestra Filarmônica da UFPR em 18 de maio de 

2022, no Auditório da Reitoria da UFPR (Curitiba/PR). 

Fontes: Arquivos do compositor e do Duo Tercina.  

Gravações: s.i. 

Transcrições: 
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CLARICE 

 

Salomé, Nelson (1950) 

 Belo Horizonte/MG 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição: Celso Farias. 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Regional de Choro. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’40’’. 

Dedicatória: À Clarice, mãe do compositor Nelson Salomé.  

Estreia: s.i. 

Fontes: Em contato com o compositor, o mesmo relatou que a partitura foi extraviada.  

Gravações: s.i. 
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CAPÃO TRISTE 

 

Salomé, Nelson (1950) 

 Belo Horizonte/MG 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrição: Celso Farias. 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Regional de Choro. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 3’45’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Em contato com o compositor, o mesmo relatou que a partitura foi extraviada. 

Gravações: s.i. 
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CINCO MINIATURAS BRASILEIRAS 

 

Villani-Côrtes, Edmundo (1930) 

 

São Paulo-/P, 22 de abril de 1990 

 

 

 

 

 

Transcrição: Edmundo Villani-Côrtes.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Piano. 

Movimentos: I. Prelúdio II. Toada III. Choro IV. Cantiga de Ninar V. Baião. 

Tempo de duração: 8’20’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" - Editoração Musical: 

Edson Lopes - Catálogo: EM1451. 

Gravações: s.i. 
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INVENÇÃO BRASILEIRA 

 

Mello, Marcelo 

1991 

 

 

 

 

Transcrição: Marcello Mello. 

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Cravo. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’10’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Site do compositor: http://marcelomelloweb.net/mminvencaobrasileira.htm.  

Gravações: s.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcelomelloweb.net/mminvencaobrasileira.htm
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PAÇOCA (CHORO) 

 

Machado, Celso (1953) 

 

 

 

 

 

 

Transcrição: Edson Lopes.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: s.i. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 2’20’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" - Editoração Musical: 

Edson Lopes - Catálogo: EM1856. 

Gravações: s.i. 
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QUEBRA QUEIXO (CHORO) 

 

Machado, Celso (1953) 

 

 

 

 

Transcrição: Edson Lopes.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: s.i. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 2’00’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" - Editoração Musical: 

Edson Lopes - Catálogo: EM1860. 

Gravações:  
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CANOA GRANDE 

 

Emerson, Luciano  

 

 

 

 

 

 

Transcrição: Luciano Emerson.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão 7 Cordas. 

Instrumentação original: s.i. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 5’30’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: Ell-gênio Duo. 

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: s.i. 
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EL TANGO 

 

Emerson, Luciano  

 

 

 

 

 

Transcrição: Luciano Emerson.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão 7 Cordas. 

Instrumentação original: s.i. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 6’00’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: Ell-gênio Duo.  

Fontes: Arquivos do compositor.  

Gravações: s.i. 
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Arranjos: 

 

TURBILHÃO DE BEIJOS 

 

Nazareth, Ernesto (1863-1934) 

 

Porto Alegre/RS, 2005. 

 

 

 

 

Arranjo: Daniel Wolff. 

Instrumentação: Clarinete em Lá e Violão. 

Instrumentação original: Piano solo.  

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 8’40’’. 

Dedicatória: s.i. 

Estreia: s.i. 

Fontes: Site do compositor: https://danielwolff.com/pt-br/artigos-partituras/.  

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/MqkLnuOdvgg.  

 

 

 

 

 

https://danielwolff.com/pt-br/artigos-partituras/
https://youtu.be/MqkLnuOdvgg
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FESTAS DA IGREJA DA PENHA 

 

Tacuchian, Ricardo (1939) 

 

Curitiba/PR, arranjo 2015 – revisão 2019. 

 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Violão solo. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 9’00’’. 

Dedicatória: Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 18 de julho de 2015, no 25° Festival de Inverno da 

UFPR em Antonina/PR.  

Fontes: Ver o artigo “Festas da Igreja da Penha” de Ricardo Tacuchian: arranjo para 

clarinete e violão de Eric Henrique Moreira Evangelista, 2019. Disponível em: 

http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/download/3209/2092. 

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/KFZfutyqvN0.  

 

 

 

http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/vortex/article/download/3209/2092
https://youtu.be/KFZfutyqvN0
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CHORO PRO ZÉ 

 

Guinga, Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar (1950) 

 

Curitiba/PR, arranjo em março de 2015. 

 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Melodia com letra e cifrada.  

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’15’’. 

Dedicatória: Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 18 de julho de 2015, no 25° Festival de Inverno da 

UFPR em Antonina/PR. 

Fontes: Arquivos do arranjador e do Duo Tercina.  

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/CE7j6YHzibo.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CE7j6YHzibo
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CONSTANCE 

 

Guinga, Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar (1950) 

 

Curitiba/PR, arranjo em março de 2015. 

 

 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Lá e Violão. 

Instrumentação original: Melodia com letra e cifrada.  

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 3’45’’. 

Dedicatória: Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 18 de julho de 2015, no 25° Festival de Inverno da 

UFPR em Antonina/PR. 

Fontes: Arquivos do arranjador e do Duo Tercina.  

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/ddoyxL8GEUk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ddoyxL8GEUk
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LENDAS BRASILEIRAS 

 

Guinga, Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar (1950) 

 

Curitiba/PR, arranjo em março de 2015. 

 

 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Melodia com letra e cifrada.  

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 2’50’’. 

Dedicatória: Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 18 de julho de 2015, no 25° Festival de Inverno da 

UFPR em Antonina/PR. 

Fontes: Arquivos do arranjador e do Duo Tercina.  

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/mSajbcKGxKk.  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mSajbcKGxKk
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A REDE E O MAR 

 

Lopes, Weber 

Curitiba/PR, arranjo em março de 2015. 

 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: s.i. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’00’’. 

Dedicatória: Ao Duo Tercina.  

Estreia: Estreada pelo Duo Tercina em 18 de julho de 2015, no 25° Festival de Inverno da 

UFPR em Antonina/PR. 

Fontes: Arquivos do Duo Tercina.  

Gravações: Canal do YouTube do Duo Tercina: https://youtu.be/GBEPVD-WIHI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GBEPVD-WIHI
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CANTO DO DESALENTO 

 

Horta, Toninho (1948) 

Curitiba/PR, arranjo em abril de 2018. 

 

 

Arranjo: Eric Moreira.  

Instrumentação: Clarinete em Si♭ e Violão. 

Instrumentação original: Violão solo e Voz. 

Movimentos: Único.  

Tempo de duração: 4’10’’. 

Dedicatória: arranjo dedicado à Rosimar, Eduarda, Débora e Érica.  

Estreia: Estreada em uma apresentação do Duo Tercina em 2018. 

Fontes: Arquivos do Duo Tercina.  

Gravações: Página do Facebook do Duo Tercina: https://fb.watch/cHVFKXTXkV/.  

 

 

 

 

 

https://fb.watch/cHVFKXTXkV/
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APÊNDICE B: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA  

(semestre I) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto. 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE95 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa. 

 

2) Carga horária total: 102 horas. 

 

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (Semestre I)  
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3) Locais da realização: Formato Remoto. 

 

4) Período da realização: 22/02/2021 à 12/06/2021 (1º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades:  

a) Escolha do repertório a ser estudado durante o semestre – 1hora. 

b) Aulas remotas – 21 horas. 

 

Repertório:  

Concerto para Clarinete e Orquestra K622 de W. A. MOZART. 

Tambores, Ondas e Frevo para Clarinete em Si♭ e Flauta de WELLINGTON 

GOMES. 

 

Total de horas em aulas remotas: 22 horas.  

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática:  

          a) Preparar, com o auxílio do professor, o repertório escolhido. 

          b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação:  

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de áudios 

com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 22 horas. 

 

8.2) Formato de orientação: 

      a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 

      b) Encontros semanais no formato remoto: 21 horas.  

 

Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações – Encontros no formato remoto: 

De 22 de fevereiro a 12 de junho de 2021. 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 

Total: 80 horas.  
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10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

       Total: 102 horas.  
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APÊNDICE C: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE97 PRÁTICA CAMERÍSTICA (semestre I) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE97 – Prática Camerística.  

 

2) Carga horária total: 102 horas.  

 

3) Locais da realização: Formato Remoto.  

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE97 PRÁTICA CAMERÍSTICA (Semestre I)  
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4) Período da realização: 22/02/2021 à 12/06/2021 (1º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades: 

a) Escolha do repertório a ser estudado durante o semestre – 1hora. 

b) Definição do repertório do Duo Tercina – 3 horas. 

c) Aulas remotas – 18 horas. 

 

Repertório:  

Paisagem Baiana Op. 90 para 1+4 Clarinetes de PAULO COSTA LIMA. 

 

Repertório com obras Originais, Transcrições e Arranjos do DUO TERCINA: 

 

Turbilhão de Beijos – ERNESTO NAZARETH (Arranjo para Clarinete em Lá e 

Violão de Daniel Wolff). 

 

Cinco Miniaturas Brasileiras (I.Prelúdio II. Toada III. Choro IV. Cantiga de  

ninar V. Baião) – EDMUNDO VILLANI-CÔRTES (Transcrição para Clarinete em 

Si♭ e Violão de Edson Lopes). 

 

Suíte Brasileira n°1 (I.Choro II.Polca III.Valsa IV.Frevo) – CLÁUDIO 

MENANDRO (Original para Clarinete em Si♭ e Violão). 

 

Festas da Igreja da Penha – RICARDO TACUCHIAN (Arranjo para Clarinete em 

Si♭ e Violão de Eric Moreira). 

 

Cinco Sentidos (I.Tato II.Olfato III.Paladar) – HARRY CROWL (Original para 

Clarinete em Si♭ e Violão). 

 

Esboço para Clarinete e Violão – IGOR LAZIER (Original para Clarinete em Si♭ e 

Violão). 

 

Total de horas em aulas remotas: 22 horas.  

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

     a) Preparar, com o auxílio do professor, o repertório escolhido. 

           b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 
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8) Orientação: 

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de áudios 

com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 22 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

      a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 4 

horas. 

      b) Encontros semanais no formato remoto: 18 horas.  

 

Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 22 de fevereiro a 12 de junho de 2021. 

 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 

 

      Total: 80 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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APÊNDICE D: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSF01 PRÁTICA EM CRIATIVIDADE MUSICAL (semestre I) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSF01 – Prática em Criatividade Musical.  

 

2) Carga horária total: 102 horas. 

 

3) Locais da realização: Formato Remoto. 

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSF01 PRÁTICA EM CRIATIVIDADE MUSICAL (Semestre I)  
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4)Período da realização: 22/02/2021 à 12/06/2021 (1º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades:  

           a) Aulas remotas com escolhas de aspectos criativos interpretativos, tais como vibrato, 

criação de frases e ideias de improvisação: 22 horas. 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

     a) Preparar, com o auxílio do professor, os aspectos criativos escolhidos. 

           b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em   

aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação: 

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de áudios 

com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 102 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

           a) Encontros semanais no formato remoto: 22 horas. 

 

      Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 22 de fevereiro a 12 de junho de 2021. 

 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 

 

Total: 80 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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APÊNDICE E: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA 

(semestre II) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE95 – Oficina de Prática Técnico-interpretativa. 

  

2) Carga horária total: 102 horas.  

 

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (Semestre II)  
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3) Locais da realização: Formato Remoto.  

 

4) Período da realização: 09/08/2021 à 06/12/2021 (2º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades: 

a) Escolha do repertório a ser estudado durante o semestre – 1hora. 

b) Aulas remotas – 21 horas. 

 

Repertório:  

Gota Serena para Clarinete Solo, Duo de Clarinetes e Trio de Clarinetes e Clarone de 

PAULO COSTA LIMA. 

 

Total de horas em aulas remotas: 22 horas.  

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Preparar, com o auxílio do professor, o repertório escolhido. 

b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação: 

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de 

áudios com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 22 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

      a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 

      b) Encontros semanais no formato remoto: 21 horas.  

 

Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 09 de agosto a 06 de dezembro de 2021.  

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 
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Total: 80 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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APÊNDICE F: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE96 PRÁTICA ORQUESTRAL (semestre II) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE96 – Prática Orquestral.  

 

2) Carga horária total: 102 horas.  

 

3) Locais da realização: Formato Remoto.  

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE96 PRÁTICA ORQUESTRAL (Semestre II)  
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4) Período da realização: 09/08/2021 à 06/12/2021 (2º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades:   

      Prática realizada como clarinetista chefe de naipe da Orquestra Filarmônica de Jaraguá do 

Sul (Santa Catarina), sediada na Sociedade Cultura Artística (SCAR). 

 

       Repertório: 

 

       Pavane pour une Infante Défunte – MAURICE RAVEL. 

       Carmen – GEORGES BIZET. 

       Paralelo 49 – VAUGHAN WILLIAMS. 

       Episódio Sinfônico – FRANCISCO BRAGA. 

       Batuque – LORENZO FERNANDES. 

       Bachianas Brasileiras n°5 – HEITOR VILLA-LOBOS (adaptação Jorge Scheffer). 

       Danzon n°2 – ARTURO MARQUEZ. 

      Violin Concerto in E Minor – FELIX MENDELSSOHN. 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

            a) Preparar o repertório específico da Orquestra.  

            b) Desenvolver os procedimentos de ensaio de Orquestra.  

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática.  

 

8) Orientação: 

a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 

b) Encontros semanais no formato remoto: 19 horas.  

 

8.1) Carga horária das aulas: 20 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 
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b) Encontros semanais no formato remoto: 19 horas.  

 

      Total: 20 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 09 de agosto a 06 de dezembro de 2021.  

 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 

 

Total: 82 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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APÊNDICE G: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE99 PREPARAÇÃO DE RECITAL/ CONCERTO SOLÍSTICO  

(semestre II) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE99 – Preparação de Recital/ Concerto Solístico.  

 

2) Carga horária total: 102 horas.  

 

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE99 PREPARAÇÃO DE RECITAL/ CONCERTO SOLÍSTICO (Semestre II)  
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3) Locais da realização: Formato Remoto.  

 

4) Período da realização: 09/08/2021 à 06/12/2021 (2º Semestre). 

 

5) Detalhamento das atividades: 

a) Escolha do repertório a ser estudado durante o semestre – 1hora. 

b) Aulas remotas – 21 horas. 

 

Repertório:  

Concertino para Clarinete e Orquestra de Cordas de PAULO COSTA LIMA. 

 

Total de horas em aulas remotas: 22 horas 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Preparar, com o auxílio do professor, os aspectos criativos escolhidos. 

            b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação: 

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de áudios 

com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 22 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

      a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 

      b) Encontros semanais no formato remoto: 21 horas.  

 

Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 09 de agosto a 06 de dezembro de 2021. 

 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 
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Total: 80 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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APÊNDICE H: FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

SUPERVISIONADAS/PPS 

 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA  

(semestre III) 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA – EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 PPGPROM 

 

 

Discente: Jonathan Augusto Ramires Coelho     Matrícula: 2021106248 

Área de Concentração: Criação Musical - Interpretação Ingresso: 2021.1 

 

Docente Orientador: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática Profissional Supervisionada  

 

1) Título da Prática: MUSE95 – Oficina de Prática Técnico-interpretativa. 

 

2) Carga horária total: 102 horas. 

  

Código Nome da Prática Profissional Supervisionada 

MUSE95 OFICINA DE PRÁTICA TÉCNICO-INTERPRETATIVA (Semestre III)  
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3) Locais da realização: Formato Remoto.  

 

4) Período da realização: 07/03/2022 à 09/07/2022 (3º Semestre). 

  

5) Detalhamento das atividades: 

a) Escolha do repertório a ser estudado durante o semestre – 1hora. 

b) Aulas remotas – 21 horas. 

 

Repertório:  

Outonos para Clarinete em Si♭, Violão e Orquestra de Câmara de HARRY CROWL. 

 

Total de horas em aulas remotas: 22 horas.  

 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Preparar, com o auxílio do professor, o repertório escolhido. 

b) Aplicar, de forma individual, temas técnicos e interpretativos, desenvolvidos em aula. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática: Relatório/memorial da Prática. 

 

8) Orientação: 

A orientação se deu por meio de aulas no formato remoto, bem como pelo envio de áudios 

com o repertório indicado pelo professor. 

 

8.1) Carga horária das aulas: 22 horas.  

 

8.2) Formato de orientação: 

      a) 1 encontro remoto preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares: 1 

hora. 

      b) Encontros semanais no formato remoto: 21 horas.  

 

Total: 22 horas.  

 

8.3) Cronograma das orientações: 

De 07 de março a 09 de julho de 2022. 

 

9)Estudos individuais do repertório (prática com o instrumento): 
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      Total: 80 horas.  

 

10) Total de horas dedicadas à disciplina: 

 

Total: 102 horas.  
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ANEXOS 

 

Formulário de Pesquisa (Google Formulários). 
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