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Resumo 

 

O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa artística que teve como objetivo o 
estudo e assimilação prática de procedimentos melódicos, rítmicos e harmônicos 
executados ao saxofone tenor em improvisações no estilo Samba-Jazz. Através de 
audições, transcrições, análises e execuções de solos improvisados de alguns 
importantes saxofonistas que tocavam este estilo musical nos anos 50 e 60, um 
vocabulário característico foi descoberto e, juntamente com o estudo de técnicas de 
improvisação usadas no Jazz contemporâneo, ofereceu o suporte necessário para a 
composição do álbum Estudos em Samba-Jazz para Sax Tenor. Os estudos contidos 
nesse álbum são baseados em progressões harmônicas de importantes composições 
do Samba-Jazz. Eles requerem um elevado grau de proficiência instrumental, tendo 
como público-alvo estudantes de saxofone com nível avançado e/ou saxofonistas 
profissionais que desejem ter contato com esse estilo. Um CD contendo faixas Demo 
e Play-Along de cada estudo, acompanha o álbum. A inclusão do artigo A prática de 
progressões harmônicas com instrumentos melódicos como ferramenta auxiliar no 
estudo da improvisação, que trata da importância do conhecimento prático de 
progressões harmônicas por um ponto de vista melódico, complementam este 
trabalho.   

 

Palavras-chave: 1. Música: interpretação. 2. Música: formas e princípios. 3. Saxofone. 
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Abstract 

 

This work is the result of an artistic research that had as objective the study and 
practical assimilation of melodic, rhythmic and harmonic procedures played on tenor 
saxophone in improvisations in the Samba-Jazz stile. By listening, transcribing, 
analyzing and performing improvised solos of some important saxophonists that used 
to play this musical style in the fifties and sixties, a characteristic vocabulary was 
discovered and, along with the study of improvisation techniques used in contemporary 
jazz, offered the necessary support for the composition of the album Samba-Jazz 
Etudes for Tenor Saxophone. The etudes in this album are based on the harmonic 
progressions of important compositions of Samba-Jazz. They require a high level of 
instrumental proficiency, having as the target public advanced level saxophone 
students and/or professional saxophonists who wish to have contact with this stile. A 
CD including  Demo and Play-Along tracks of each etude, accompanies the album. 
The inclusion of the paper The practice of harmonic progressions with melodic 
instruments as auxiliary tool in the study of improvisation, that treats the importance of 
the practical knowledge of harmonic progressions by a melodic point of view, 
complements this work.  

. 
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1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

      Em maio de 2013 iniciei o mestrado no Programa de Pós-Graduação Profissional 

em Música (PPGPROM) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na área de 

Criação Musical/Interpretação sob a orientação do professor Rowney Scott.  

      O que me motivou a ingressar no mestrado profissional em música foi inicialmente 

o modelo de como este curso foi organizado, privilegiando o aspecto prático do fazer 

musical através das práticas profissionais supervisionadas e ainda oferecendo 

matérias teóricas que complementam a formação do artista. A escolha pela área de 

Criação Musical/Interpretação foi feita por causa da minha experiência profissional 

como saxofonista e flautista, que vem nos últimos anos se desenvolvendo no campo 

da música popular instrumental, particularmente música brasileira e jazz. Essa 

oportunidade de trazer o universo da música popular para a minha pesquisa foi de 

grande importância porque fez com que o decorrer do trabalho fosse muito tranquilo 

e prazeroso. A oportunidade de contar com a orientação de um profissional que é 

respeitado tanto no ambiente acadêmico como no mercado da música popular, 

somou-se aos outros fatores positivos que me fizeram decidir pelo recém-criado 

programa. Então tive a condição de retomar o meu estudo sobre o papel do saxofone 

tenor no Samba-Jazz, pois esse tópico já havia sido brevemente trabalhado no último 

ano da minha graduação.  
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1.1 MÓDULO ACADÊMICO 

 

      As matérias teóricas foram importantes para mim durante o curso porque através 

das aulas e seminários pude ter uma ideia melhor do universo acadêmico. A disciplina 

Estudos Bibliográficos e Metodológicos (MUS502), ministrada pelas professoras 

Conceição Perrone e Diana Santiago serviu para preencher uma lacuna na minha 

formação, porque sendo um instrumentista que sempre deu importância ao aspecto 

prático da música, desconhecia quase que totalmente os mecanismos de pesquisa 

acadêmica. Durante o semestre as atividades propostas pelas professoras me 

ofereceram ferramentas básicas para que pudesse me expressar de forma coerente 

dentro do estilo acadêmico de escrita. Embora o meu trabalho se trate de uma 

pesquisa artística, as vantagens de estar familiarizado com esse modelo de escrita 

me foram mostradas, fazendo com que eu pudesse visualizar futuras possibilidades 

de pesquisas no campo acadêmico. 

      A disciplina Fundamentos Técnicos e Práticos da Interpretação Musical 

(MUSD43), ministrada pelo professor Lucas Robatto, contribuiu de forma significativa 

para a assimilação de alguns conceitos de pesquisa acadêmica aplicados à música 

nas suas várias vertentes. O professor nos apresentou uma grande variedade de 

textos de diversas áreas acadêmicas, que tratavam de arte, particularmente de 

música, por diferentes pontos de vista. Como esta disciplina também contemplava 

estudantes do programa acadêmico (PPGMUS), a oportunidade de participar de 

debates e seminários com pessoas mais desenvolvidas no ambiente acadêmico foi 

para mim bastante valiosa.  

      A disciplina Métodos de Pesquisa em Execução Musical (MUSD42), ministrada 

pela professora Diana Santiago, foi bastante agradável, porque os textos e vídeos 

propostos tratavam principalmente dos modelos atuais de pesquisa artística em 

música. Tomei conhecimento de diferentes formatos de programas que fazem da 

prática instrumental/vocal, através de experimentações, o mecanismo principal da 

pesquisa. A criação de um produto artístico no final do semestre (que no meu caso foi 

a produção de uma videoaula), foi bastante facilitada pelas discussões ocorridas nos 

encontros anteriores. 
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      Um ponto que considerei muito importante no curso, foi a flexibilidade de poder 

transitar entre as áreas de Criação Musical/Interpretação e Educação Musical. Fiz 

questão de aproveitar essa oportunidade, pois embora tenha na execução musical o 

principal foco da minha carreira, o interesse pelo ensino sempre foi existente, sendo 

ainda mais aguçado quando tive a oportunidade de lecionar a matéria de saxofone 

para os alunos de graduação da EMUS/UFBA em 2012. A disciplina Estudos 

Especiais em Educação Musical (MUSD46), que foi dada pelo professor Joel Barbosa, 

teve uma dupla importância para mim, porque além de serem mostradas várias 

situações e soluções no ambiente da educação musical, tivemos a oportunidade de 

escrever e discutir arranjos e composições para orquestra sinfônica de músicos 

iniciantes. No fim do semestre, a execução das obras pela Orquestra Sinfônica da 

UFBA (OSUFBA), foi excelente para podermos ter uma ideia dos pontos positivos e 

negativos dos arranjos e com isso tentar minimizar as possibilidades de erros em 

projetos futuros. 

 

1.2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

      Gostaria de citar a importância das práticas profissionais supervisionadas no 

desenvolvimento do meu trabalho. Como citado anteriormente, esse foi um dos fatores 

mais interessantes para mim, porque como o foco da pesquisa está diretamente ligado 

à prática, o aproveitamento das minhas atividades como músico em diversas 

situações, foi muito importante no resultado final do trabalho. 

      A prática Oficina de Prática Técnico Interpretativa (MUSD48), ministrada pelo meu 

orientador, pode ser definida como a espinha dorsal do meu curso. Esta prática 

supervisionada comporta a maioria das atividades profissionais por mim 

desempenhadas, além de poder através dela registrar as horas utilizadas em estudos 

de técnica instrumental, transcrições de temas, transcrições de solos, edições de 

partituras, estudos sobre possibilidades de improvisação, criação de arranjos, 

experimentações e composição de estudos técnicos para o saxofone tenor.  



12 

 

      Seguindo as diretrizes do meu orientador, procurei me inserir em diferentes 

ambientes musicais, buscando uma maior variedade de formações que pudessem 

contribuir de forma direta ou indireta com a pesquisa, levando em conta também a 

carga horária que cada prática exigia. Essa atividades foram registradas na Prática 

Camerística (MUSD50). Segue um breve descrição dessas práticas. 

      O primeiro grupo formado por mim foi um quarteto de Afro-Samba-Jazz com Beto 

Martins (bateria), Juliano Valle (piano elétrico) e Ivan Bastos (contrabaixo elétrico). A 

escolha dos temas de Samba-Jazz foi feita por mim.  Inicialmente reproduzimos os 

temas nas suas formas originais, como foram transcritos dos fonogramas, e 

posteriormente buscamos novas possibilidades de interpretação e improvisação sobre 

os mesmos, o que foi nos dando uma maior familiarização com o estilo. 

      Destaco a participação de Ivan Bastos por também ser mestrando e compartilhar 

com o grupo composições e conceitos trazidos da sua pesquisa, que abordava a 

criação de linhas de contrabaixo baseadas no conceito de clave. Esta contribuição me 

serviu para conhecer um pouco mais do repertório afro-baiano além de começar a 

compreender superficialmente a complexidade rítmica que esta música esconde. O 

uso da flauta transversal foi uma escolha do grupo que percebeu de imediato a 

necessidade de uma sonoridade mais leve para a exposição dos temas trazidos por 

Ivan. 

      Outra boa experiência que tive foi a de tocar com o grupo Mariquita Jazz quartet. 

Esse quarteto é formado por Mauricio Uzêda (baixo elétrico), Gustavo Nunes e Bruno 

Uzêda (guitarras). A exposição à sonoridade de uma base jazzística com guitarras 

(diferenciando-se do tradicional formato de piano, baixo e bateria) e a possibilidade 

de desenvolvimento de longos solos estão entre os aspectos positivos nas 

participações com este grupo que eu gostaria de ressaltar. A expansão do meu 

repertório de Standards de Jazz também foi promovida nas apresentações com este 

grupo. 

      No início do mês de Setembro de 2013, passei a tocar regularmente no restaurante 

Pobre Juan, que se trata de uma rede de restaurantes de alto padrão onde as 

diretrizes da programação musical eram preestabelecidas pela coordenação musical 

em São Paulo-SP. De acordo com o padrão musical exigido pela casa, o repertório 

deveria se constituir principalmente de standards de Jazz, temas de Bossa-Nova 
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(nunca executados em andamentos muito lentos), temas de música Pop e Rock 

executados de forma mais tranquila. 

      Este trabalho se encaixou perfeitamente com a minha pesquisa, porque tive a 

oportunidade de formar duetos com três experientes músicos, o que me rendeu um 

desenvolvimento ainda maior do repertório exigido. As diferentes formas que atuei 

com cada músico foram vantajosas porque pude experimentar alguns tópicos que 

estavam sendo trabalhados nas minhas sessões de prática instrumental. Como 

tocávamos duas ou três vezes por semana, a carga horária exigida pelo programa 

para essas práticas supervisionadas, foi concluída com sobra apenas com as 

apresentações em público. 

      O dueto formado com o pianista Alexandre Ávila foi o primeiro a se apresentar 

regularmente aos sábados no horário entre 13:00 e 16:00h. A aceitação foi excelente 

por parte dos clientes e funcionários da casa, porém algumas questões tiveram que 

ser consideradas e trabalhadas para conseguirmos ainda um melhor resultado. 

      Primeiramente o controle do volume da música, que não deveria atingir um nível 

que incomodasse o diálogo entre os clientes, mas também precisaria ser o suficiente 

para se entender o que estava sendo executado em todo o ambiente. Esta limitação 

de volume me serviu como treinamento do controle da dinâmica, porque o sax tenor 

estava com microfone e eu não poderia de forma alguma exceder a dinâmica de mp. 

Esta condição de poder tocar em volumes cada vez mais baixos foi um dos principais 

benefícios adquiridos por mim nessas apresentações. Juntamente com a questão do 

volume percebi que a execução de solos mais melódicos se adequavam melhor ao 

ambiente, passei a desenvolver os improvisos com um número de notas cada vez 

menor, além de fazer mais usos de espaços (pausas). Com essas medidas fui 

observando que a cada apresentação o aspecto melódico dos solos foi melhorando 

progressivamente. 

      O dueto com o pianista Marco de Carvalho foi formado para tocar todas as quartas 

entre 20:30 e 23:30h e teve para mim grandes contribuições. Como as questões de 

volume já haviam sido resolvidas por ambos, porque o pianista já vinha se 

apresentando com outras formações na casa, e por se tratar de um outro dia e um 

outro público, pudemos fazer um trabalho completamente diferente do primeiro duo. 
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      O seleção das músicas fez a principal diferença. O público que geralmente 

frequentava as noites da quarta-feira era mais suscetível a um repertório mais 

refinado. Standards de Jazz, Bossa-Nova e Samba-Jazz foram a base das nossas 

escolhas e poucos números de música Pop foram adicionados pela falta de 

necessidade. A receptividade deste duo também foi satisfatória, gerando inclusive um 

convite para nos apresentarmos no restaurante Tokai todas às sextas-feiras entre 

19:00 e 22:30h. 

      O dueto formado com o violista Horácio Reis teve uma considerável importância, 

pois aproveitando as características do violão, privilegiamos um repertório mais 

brasileiro com a inserção de sambas, choros, baiões e bossas. Nesta formação, o 

saxofone tem o papel de expor os temas e improvisar sozinho, para que o 

acompanhamento do violão não seja comprometido. Apesar de ser um pouco mais 

cansativo, eu apreciei muito tocar dessa forma. 

      A experiência de tocar com todos esses músicos foi excelente, porque com a 

exposição a várias situações e ambientes musicais, posso afirmar que agora me sinto 

bem mais qualificado para enfrentar as crescentes exigências do mercado, isso sem 

falar dos inúmeros momentos de diversão e descontração proporcionados por esses 

colegas. 

      Da mesma forma que ocorreu no módulo acadêmico, o aspecto prático de ensino 

do saxofone foi trabalhado na Prática Docente em Ensino Individual 

Instrumental/Vocal (MUSD57). Para essa prática fui orientado a trabalhar com três 

alunos de diferentes níveis técnicos e com repertórios diversificados.  

      Com o aluno André Fidelis, que era iniciante, foi trabalhado um programa que 

focou inicialmente nas questões técnicas básicas do saxofone. Após as quatro 

primeiras aulas, o aluno ofereceu condições e interesse para que lhe fossem 

mostradas técnicas simples de improvisação, que lhe deram condições para que no 

final do semestre pudesse executar e improvisar, mesmo que de forma elementar, três 

temas do repertório jazzístico. Os outros dois alunos estavam em processo de 

preparação para seus recitais de graduação e esse foi um dos fatores que me 

motivaram a trabalhar com os mesmos. Para o aluno Cristiano Pereira de Lira, 

desenvolvi um plano de aulas que priorizava dar um foco maior na preparação das 

peças do repertório clássico escolhidas pelo mesmo. Isso foi feito através da prática 
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de elementos técnicos extraídos das próprias peças, além da proposição de outros 

tipos de estudos para o desenvolvimento da sonoridade e fraseado, que se 

adequavam melhor ao repertório em questão. O trabalho com o aluno Jezyel Levy 

Maia de Cerqueira foi direcionado exclusivamente à improvisação. Tendo ele 

escolhido para o seu recital temas de diferentes estruturas e períodos do Jazz, o uso 

de uma metodologia que abrangesse diferentes tópicos simultaneamente se fez 

necessária. A prática de padrões melódicos e suas variações, baseados nas cifras 

dos acordes, buscaram fornecer ao estudante um domínio melhor das progressões 

harmônicas dos temas escolhidos, além de servir como importante trabalho técnico. 

As audições e transcrições de trechos de solos de importantes saxofonistas, foram 

fonte para a extração de padrões rítmicos e de articulações, servindo também como 

referência de sonoridade. Por último, a execução de temas e improvisações sobre 

playbacks com posteriores comentários, encerravam as aulas.  

      Essa prática teve um valor significativo na conclusão do curso porque, além da 

valiosa experiência adquirida em sala de aula, a oportunidade de trabalhar com alunos 

de um curso superior de saxofone me possibilitou testar com os mesmos a 

replicabilidade dos estudos escritos por mim, que passaram a ser o principal produto 

desta pesquisa.        

     

 

1.3 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO: ÁLBUM DE ESTUDOS 

 

      O objetivo inicial da minha pesquisa era a minha familiarização com os elementos 

técnicos e interpretativos do sax tenor no estilo Samba-Jazz. Posteriormente, a ideia 

da elaboração de um álbum de estudos para saxofone tenor, baseados em harmonias 

de temas do Samba-Jazz, foi ganhando força até que verifiquei que seria possível a 

criação e produção do mesmo. 

      A composição dos estudos se deu após a pesquisa de alguns saxofonistas que 

tocavam Samba-Jazz nas décadas de 50 e 60. Dentre os pesquisados estão: J.T. 

Meirelles, Hector Costita, José Ferreira Godinho Filho (Casé), Carlos Alberto de 
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Alcântara e Juarez Araujo. As audições e transcrições de solos desses conceituados 

saxofonistas, me forneceram um vocabulário rítmico, harmônico e melódico 

característico do estilo. Também foram estudados os tipos de articulações e 

acentuações empregadas por esses músicos, que davam uma sonoridade bem 

particular ao fraseado jazzístico aplicado ao Samba. Esses tipos de articulações e 

acentuações foram empregadas nos estudos com o objetivo de minimizar a 

necessidade de uma prévia familiarização com o estilo. Nesse sentido, procurei de 

alguma forma reproduzir o swing dos mestres na escrita musical. 

      Dos pontos de vista melódico e harmônico, procurei introduzir nos estudos 

elementos que são comumente empregados no Jazz contemporâneo. Esses 

elementos foram estudados, praticados e experimentados em aula, para que quando 

fossem usados nos estudos soassem de forma mais natural possível. Dentre os 

elementos acrescentados ao fraseado mais diatônico estão, as escalas de bebop, 

sobreposições de acordes, uso de pares de tríades e emprego de arpejos construídos 

por quartas. Em alguns dos estudos foi utilizado o registro altíssimo do saxofone, que 

embora fosse pouco recorrente nas gravações analisadas, foi inserido por se tratar de 

uma importante ferramenta interpretativa, que vem ao longo do tempo vem sendo 

cada vez mais incorporada ao vocabulário técnico dos saxofonistas.  

      A síntese de todos esses elementos somadas a minha prévia experiência como 

improvisador resultou em um álbum de estudos com um elevado grau de dificuldade 

técnica, que poderá ser usado por estudantes de saxofone de nível avançado; 

saxofonistas clássicos e jazzistas que queiram ter um contato mais próximo com o 

estilo Samba-Jazz. 

      A escolha das músicas que serviram de base harmônica para a composição dos 

estudos foi feita de acordo com as audições dos fonogramas dos saxofonistas citados, 

quando procurei temas que tivessem certa recorrência de gravações ou músicas onde 

o sax tenor aparecesse com destaque nas improvisações. 

      No primeiro momento a composição álbum de estudos seria o objetivo final, porém 

quando o mesmo foi materializado, a ideia de gravar um CD no formato Play-Along 

tornou-se viável. Como sou enormemente adepto desse tipo de material de estudo, 

por achar que a prática com playbacks torna-se mais agradável e produtiva, 
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principalmente quando se trata do estudo de improvisação, tive a certeza que estes 

áudios iriam realmente agregar valor ao trabalho final. 

      O processo de produção e gravação dos Play-Alongs foi interessante, porque 

pude experimentar situações que nunca tinha sido exposto. Organização de ensaios, 

sessões de gravação, sessões de mixagem e masterização, foram algumas das 

situações que me fizeram entender melhor todo o processo de produção de um disco, 

pois repito, como músico apenas tinha consciência de todas essas etapas, mas 

quando estava com a responsabilidade percebi a complexidade de todo o processo. 

      Todas as dificuldades na gravação dos áudios foram minimizadas com a ajuda 

das pessoas que participaram do projeto. A escolha do base rítmica foi a parte mais 

fácil do processo, porque pude contar com músicos altamente competentes, 

familiarizados com o estilo, que já tocavam comigo a bastante tempo e além de tudo, 

grandes amigos. Convidei Nino Bezerra (baixo acústico), Juliano Valle (piano elétrico) 

e Beto Martins (bateria). A escolha do combo foi perfeita porque contei com toda a 

atenção, cuidado e comprometimento desses parceiros, isso sem falar do alto nível 

de profissionalismo dos mesmos. Quero citar o outro e importante papel 

desempenhado por Beto Martins, que além de contribuir na execução das faixas, foi 

responsável por todo o suporte técnico da gravação, pela mixagem e masterização do 

disco.  

      Espero que o resultado destes estudos seja satisfatório, e tenha alguma utilidade 

para o público alvo. Como este trabalho se trata de uma pequena contribuição para o 

universo do saxofone brasileiro, em especial o Samba-Jazz, as possibilidades de 

produção de novos álbuns já começaram a ser visualizadas para um futuro breve. 

 

1.4 CONCLUSÃO 

 

      Enfim, chegamos ao final dessa jornada de um ano e meio podendo afirmar 

categoricamente que as situações propostas e vividas ao longo do trabalho, me 

fizeram evoluir muito como profissional. No primeiro momento em setores que nunca 

tinha tido interesse, que no decorrer dos semestres fui percebendo a importância, e 

agora já fazem parte do meu horizonte. Posteriormente a experiência adquirida no 
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curso me proporcionou o acréscimo de novos conceitos e a reformulação de outros 

previamente estabelecidos, que já estão dando resultados positivos, principalmente 

no que diz respeito ao gerenciamento da minha carreira como artista. 

      Gostaria de agradecer a todos os professores do Programa de Pós-Graduação 

Profissional em Música (PPGPROM) pelo apoio, atenção e comprometimento dos 

mesmos. Em seguida parabenizá-los pela criação desse programa que veio para 

suprir uma antiga necessidade do músico prático que ansiava por uma oportunidade 

para continuar a se desenvolver profissionalmente. E finalmente, dizer que foi uma 

honra poder percorrer mais esta etapa da minha formação nesta conceituada 

universidade, e que espero estar apto para retornar à mesma, em um futuro não muito 

distante, para alçar voos ainda mais altos. Muito obrigado por tudo! 

 

Ricardo Augustus Sibalde (Cabo).  
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2  ARTIGO  -  A PRÁTICA DE PROGRESSÕES HARMÔNICAS COM 

INSTRUMENTOS MELÓDICOS COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO 

ESTUDO DA IMPROVISAÇÃO 

 

      Muitos métodos sobre improvisação, principalmente no estudo do jazz, estão 

disponíveis contendo as mais diversas abordagens, porém na maioria das vezes os 

eventos harmônicos são abordados de forma isolada, como por exemplo: as 

progressões II-V-I maiores e menores que podem ser encontradas em quase todos os 

livros que tratam de improvisação1. O estudante é incentivado a praticá-las em todos 

os tons, realizando os exercícios por movimento cromático, segundas maiores, terças 

menores e maiores, quartas e trítono. Com uma prática contínua, o mesmo consegue 

obter um resultado satisfatório nessas progressões isoladas em um curto período de 

tempo. 

      Porém, quando a progressão harmônica usada para improvisação é pouco familiar 

para o estudante, os resultados podem não ser os esperados, e muitas vezes até 

desanimadores. Isso ocorre porque, embora ele já possua uma fluência no seu 

instrumento, a falta de prática de padrões melódicos que configurem progressões 

harmônicas pode dificultar a sua fluência ao percorrer um caminho harmônico 

desconhecido, diminuindo assim a sua capacidade de reação e interação com o 

acompanhamento produzido pelos instrumentos harmônicos. 

      Uma outra questão é que alguns estudantes, não percebendo a necessidade de 

um melhor conhecimento prático do sistema tonal, recorrem aos métodos de 

improvisação cromática, com o objetivo de ‘soarem mais modernos’ em suas 

improvisações. Esses métodos estão voltados para o uso de escalas e estruturas que 

são aplicadas sobre as progressões de acordes. Como por exemplo: o uso de escalas 

simétricas2, padrões melódicos atonais3, modelos de improvisação baseados em 

intervalos fixos4 e sobreposições de centros tonais5. Tais procedimentos são 

                                                           

1 Jerry Coker et al Patterns for jazz, Jamey Aebersold vol.3 The II-V-I progression e vol.16 
Turnaround, cycles and II/V7’s.   

2 Walt Weiskopf Understanding the diminished scale e Walt Weiskopf e Ramon Ricker The 
augmented scale in jazz. 

3 Jerry Bergonzi Thesaurus of intervallic melodies. 
4 Ramon Ricker Technique development in fourths for jazz improvisation. 
5 David Liebman A chromatic approach to jazz harmony and melody. 
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importantes para o desenvolvimento do improvisador contemporâneo mas, sendo 

essas técnicas avançadas, devem ser abordadas apenas quando o músico já possui 

uma considerável fluência nas progressões e técnicas de improvisação básicas. 

      Para trabalhar as progressões harmônicas em instrumentos melódicos, 

recorremos aos dois títulos abaixo resenhados, que são na realidade métodos de 

harmonia, com abordagens complementares, um ao outro.  
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2.1 RESENHA DO LIVRO: THE CHORD SCALE THEORY AND JAZZ 
HARMONY 
 

NETTLES, Barrie; GRAF, Richard. The Chord Scale Theory and Jazz Harmony. 

Rottenburg N.: Advance Music. 1997. 

 

      O livro The Chord Scale Theory and Jazz Harmony, é um método de harmonia 

jazzística e da teoria de acorde/escala que foi desenvolvido, testado e difundido 

primeiramente na Berklee College of Music, sendo publicado após várias revisões e 

atualizações. Os autores usam exemplos da literatura clássica para melhor esclarecer 

os tópicos harmônicos abordados e também mostrar as relações entre o jazz e a 

música erudita europeia.  

      A teoria de acorde/escala apresentada não só descreve as relações diretas entre 

os acordes e escalas que têm funções relacionadas com um centro tonal, como 

também mostra as ligações entre os acordes em outros tipos de progressões. O 

entendimento vertical das estruturas harmônicas é apenas um aspecto da harmonia e 

da improvisação, sendo necessário também uma compreensão dos diversos modelos 

de movimento harmônico. 

      Apesar do título, este método serve para analisar outros tipos de música tonal 

como: pop, rock, funk, soul, jazz e também pode ser usado perfeitamente para estudar 

progressões harmônicas de alguns estilos de música popular brasileira. 

      O livro está organizado em treze capítulos que podem ser separados em duas 

grandes partes. A primeira tratando de estruturas harmônicas tonais e a outra que 

trata de outros procedimentos como o estudo do blues, empréstimo modal, acordes 

com o baixo trocado, modulações, sistema modal, harmonia não funcional e 

introdução ao arranjo.  

      Na introdução é apresentada resumidamente a história da harmonia tradicional e 

como seus fundamentos encontram-se inseridos no jazz, em seguida é introduzida a 

teoria de acorde/escala com exemplos que mostram as relações das escalas com os 

acordes em uma progressão não diatônica. O primeiro capítulo faz uma revisão das 
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possibilidades mais usadas de tétrades no contexto do jazz contemporâneo e como 

se deve cifrar tais acordes. Após, alguns desses acordes são tomados como base 

para a definição de qual escala deve ser usada sobre o mesmo. Um exemplo dado é 

o acorde de Cm7 que, dependendo do contexto, pode ser relacionado com os modos 

dórico (IIm7 em Bb), eólio (VIm7 em Eb) e frígio (IIIm em Ab), além de serem 

destacadas as notas que se deve evitar em cada modo. 

      No segundo capítulo é mostrado o sistema diatônico maior com a definição dos 

acordes com função de tônica (I, IIIm e VIm), subdominante (IIm e IV) e dominante (V 

e VIIm7b5). Em seguida é apresentado três modelos de movimento harmônicos 

diatônicos. O primeiro por intervalos de segundas ascendentes (Imaj7, IIm7, IIIm7, 

IVMaj7, V7, VIm7, VIIm7b5), o segundo por movimento de quintas descendentes 

(Imaj7, IVMaj7, VIIm7b5, IIIm7, VIm7, IIm7, V7, Imaj7) e o terceiro por terças 

descendentes (Imaj7, VIm7, IVMaj7, IIm7, VIIm7b5, V7, IIIm7, Imaj7). Continuando no 

mesmo capítulo, é feita uma abordagem sobre as cadências. Cadência autêntica 

perfeita, cadência plagal, meia cadência frígia, cadência deceptiva, cadência II-V-I e 

os acordes Sus4 encerram o capítulo.  

      O terceiro capítulo traz uma excelente abordagem sobre os acordes dominantes 

secundários, o que é bastante importante para a improvisação, porque os autores a 

fazem de duas formas. A primeira apresentando todos os dominantes secundários no 

centro tonal de Dó maior. Ex. V/IIm, V/IIIm, V/IV, V/V e V/VIm. Na outra forma todos 

esses dominantes são mostrados com a cadência G7, C ou G7, Cm sendo que em 

cada tonalidade a progressão tem uma função tonal diferente. Ex: G7, Cm como 

V7/IIm em Bb. Nos mesmos exemplos são mostrados também as possibilidades de 

escalas que podem ser usadas sobre estes acordes. 

      Os dominantes estendidos são tratados de forma clara através de exemplos que 

os trazem em diferentes situações harmônicas. O ritmo harmônico também é visto 

para melhor esclarecer os pontos de tensão e resolução das progressões. 

      O próximo assunto tratado é o uso do acorde de dominante substituto (subV7). 

Primeiramente é mostrado e exemplificado o uso desse acorde na música clássica e 

posteriormente no jazz. No primeiro caso o acorde subV7 é encontrado nas formas 

dos acordes de sexta aumentada francesa e alemã e normalmente eles precedem o 

acorde V7 (dominante primário), o que é diferente no jazz onde o subV7 pode ser 



23 

 

usado no lugar de qualquer dominante secundário. Ex: Gm7, Gb7, FMaj7 sendo IIm7, 

SubV7, IVMaj7 em C. 

      O último tópico visto neste capítulo é relação dos acordes II/V. Cada dominante, 

seja primário, secundário ou substituto, pode ser precedido de outro acorde menor ou 

semidiminuto uma quinta abaixo. O acréscimo deste acorde serve para dar uma maior 

movimentação ao ritmo harmônico além de servir como ornamentação ao acorde 

dominante em questão. Também é dado o exemplo de possíveis escalas que podem 

ser utilizadas em cada II/V. 

      A tonalidade menor é vista no quarto capítulo. Inicialmente é mostrado os acordes 

pertencentes a tonalidade menor (natural) que são comumente empregados na 

tonalidade maior, que é a forma mais comum de empréstimo modal. Em seguida é 

feita a extração dos campos harmônicos de quatro escalas menores sendo elas: 

menor natural, menor harmônica, menor melódica (como usada no jazz, onde temos 

a mesma escala na forma descendente) e o modo dórico. Após esta extração são 

dadas as possibilidades de acordes para cada grau da tonalidade menor. Ex: no 

quarto grau podemos ter os acordes IVm, IV, IVm6, IV6, IVm7 e IV7.  As possíveis 

escalas a serem usadas em cada acorde também são detalhadas. 

      O quinto capítulo é dedicado ao blues. De maneira superficial os autores tratam 

de alguns aspectos melódicos, formais e harmônicos característicos deste estilo. São 

apresentados exemplos de estruturas rítmicas que servem como base para temas de 

blues, assim como as escalas características. A forma mais tradicional do blues é de 

doze compassos, mas algumas variações de forma são vistas nesse capítulo. Ex: 

blues de oito e dezesseis compassos. No que se refere a parte harmônica o texto 

aborda as formas mais simples de progressões de blues. 

      Os acordes diminutos são estudados no sexto capítulo que é iniciado com uma 

explicação histórica sobre o uso desse acorde na harmonia tradicional com alguns 

exemplos, em seguida é mostrado como esses acordes podem ser utilizados em 

substituição aos acordes dominantes primários e secundários (diminuto com função 

dominante). Ex: a progressão CMaj7, A7, Dm7 pode ser substituída por CMaj7, C#°7, 

Dm7. O acorde diminuto também é empregado como acorde de passagem entre dois 

acordes diatônicos (diminuto de passagem). Ex:  Em7, Eb°7, Dm7. Um outro emprego 

para esse acorde é como ornamentação harmônica de um acorde maior ou dominante 
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(diminuto auxiliar). Ex: G7, G°7, G7. As escalas diminutas e possíveis substituições 

também são exemplificadas. 

      A segunda parte do texto trata de situações harmônicas mais independentes dos 

centros tonais e alguns elementos relativos ao arranjo e a composição. O capítulo sete 

aborda os acordes dominantes sem função dominante, são dados exemplos de 

progressões de blues (onde é característico o uso desses acordes) e trechos onde os 

acordes dominantes se movimentam cromaticamente, o que não permite atribuir uma 

função para cada acorde. Outros usos dos acordes dominantes encerram o capítulo. 

      Empréstimo modal é o tema do capítulo oito. Os autores retomam a abordagem 

iniciada no capítulo quatro, e acrescentam outras possibilidades de empréstimo. 

Dentre as possibilidades apresentadas estão acordes extraídos dos modos lídio, 

mixolídio, frígio, dórico e lócrio.  

      O capítulo nove está relacionado com as possibilidades de distribuição de vozes 

nos acordes (voicing) e o estudo de outras estruturas harmônicas. São estudados 

acordes invertidos, acordes de estrutura superior, acordes híbridos, poliacordes, 

ostinato e pedal tendo cada subtópico o seu respectivo exemplo. 

      O capítulo dez trata de alguns tipos de modulação porém, diferentemente dos 

métodos de harmonia tradicional, cada tipo de modulação apresentado no texto traz 

um exemplo da literatura jazzística. Modulação direta, modulação por acorde pivô e 

modulação por acorde dominante são os subtópicos vistos nesse capítulo. 

      Sistemas modais são estudados no capítulo onze. Primeiro são apresentados os 

sete modos diatônicos com suas respectivas notas características e diferentes 

posicionamentos do trítono em cada modo. Os acordes originados dos modos são 

classificados como tônicos (o acorde do modo), acorde cadencial (o acorde que 

contem na sua estrutura a nota característica do modo) e o acorde não cadencial (o 

acorde que não contem na sua estrutura a nota característica do modo). Em seguida 

é apresentado modelos de progressões harmônicas modais. 

      O capítulo doze trata de progressões não funcionais como o sistema multitônico, 

dominantes contíguos, estruturas constantes e progressões padronizadas. 
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       O último capítulo traz uma introdução ao arranjo, abordando a escrita em bloco 

(as vozes inferiores acompanham o mesmo movimento da melodia principal) com as 

suas variantes que são: 4 way close (o acorde escrito em posição fechada), drop 2 (a 

segunda voz é deslocada uma oitava abaixo), drop 3 (a terceira voz é deslocada uma 

oitava abaixo) e drop 3 and 4 (a segunda e a quarta nota são deslocados uma oitava 

abaixo). As técnicas de spread (a tônica está presente como a nota mais grave do 

acorde) e independent lead (melodia independente) também são explicadas. 
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2.2 RESENHA DO LIVRO: HEARIN’ THE CHANGES: DEALING WITH 

UNKNOWN TUNES BY EAR 

 

COKER, Jerry; KNAPP, Bob; VINCENT, Larry. Hearing the Changes: dealing with 

unknown tunes by ear. Rottenburg N.: Advance Music. 1997. 

 

      O livro Hearing the Changes: dealing with unknown tunes by year, é um texto sobre 

harmonia do jazz e outros estilos relacionados, porém a sua proposta inicial não é 

explicar estruturas de acordes, escalas para improvisação ou sugerir padrões 

melódicos a serem praticados, e sim tentar resolver um problema que atinge a maioria 

dos estudantes de improvisação que é falta da capacidade de reconhecer e improvisar 

sobre uma progressão harmônica de ouvido. E, sendo o jazz uma arte onde a 

espontaneidade e a criatividade são elementos de grande importância, é necessário 

que o improvisador tenha a capacidade tanto de ouvir o que está sendo tocado como 

de reproduzir em seu instrumento o que está ouvindo. 

      O livro contém o resultado de uma cuidadosa análise de centenas de músicas do 

repertório jazzístico que comparou, codificou e organizou diversos tipos de 

progressões harmônicas (tratados no livro como traços harmônicos) que fazem parte 

do vocabulário harmônico de músicos experientes, principalmente pianistas e 

guitarristas. Os autores afirmam que ao praticar e entender como as progressões 

funcionam o improvisador desenvolve a habilidade de antecipar as mudanças de 

acordes, inclusive em uma música nunca executada antes. 

      O livro foi dividido em oito capítulos que foram organizados por ordem de 

complexidade. Os autores não incluíram capítulos sobre o blues, porque outros textos 

de um dos autores já o fazem, e jazz modal pela tendência das progressões 

harmônicas desse estilo de jazz usarem um pequeno número de acordes (as vezes 

um ou dois acordes em toda a composição) e como o texto trata de progressões 

harmônicas mais complexas um capítulo sobre essas progressões (modais) não teria 

grande utilidade. 
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      Outro ponto importante a ser ressaltado é que a cada nova progressão abordada 

o texto apresenta uma lista de títulos em que a determinada progressão aparece. 

      Na introdução é feita uma revisão das cifras e a definição de como serão usadas 

no livro (o sistema de cifragem harmônica não é universal o que possibilita diferentes 

grafias para um só acorde), além de uma rápida explicação sobre as formas 

encontradas com mais frequência no repertório. Ex: AABA, AABC, ABA, AB. 

      No primeiro capítulo é estudada a progressão II-V-I e as suas variações. O texto 

primeiro apresenta informações sobre a importância desta célula harmônica porque a 

grande maioria de músicas utilizados pelos jazzistas é tonal e que esta progressão é 

importante para o estabelecimento da tonalidade o que a faz aparecer em grande 

parte do repertório tonal. No modo maior a progressão se apresenta como IIm7, V7, 

IMaj7. No modo menor a progressão é modificada para IIm7(b5), V7alt., Im(maj7). Em 

seguida são apresentadas as variações 1 (IIm7, II#°, I/ III) e 2 (IV, #IV, I/V). 

      A próxima variação vista é a substituição por trítono. Onde o acorde V7 é 

substituido por outro dominante um trítono abaixo (dominante substituto subV7). Ex: 

a progressão IIm7, V7, IMaj7 é substituída por IIm7, bII7, IMaj7. Essa substituição se 

torna possível porque as notas que formam o trítono no acorde V7 são as mesmas do 

trítono do acorde bII7.  

      A variação quatro é denominada The back door progression que é usada para 

retornar ao primeiro grau. Ex:  IVm7, bVII7, IMaj7 ou Im(maj7). 

      Coltrane Matrix é a quinta variação discutida. Esta progressão foi organizada e 

difundida pelo saxofonista americano John Coltrane e trata-se da divisão simétrica da 

oitava em três centros tonais dispostos por terças maiores descendentes, sendo que 

cada centro é precedido por um acorde dominante. Ex: CMaj7, Eb7, AbMaj7, B7, 

EMaj7, G7, CMaj7. O tema mais conhecido que usa essa progressão é Giant steps 

do mesmo autor.  

      Uma outra forma que Coltrane utilizou essa progressão foi para substituir IIm7, V7, 

IMaj7 com duração de quatro compassos, só que para isso ele substituiu o acorde 

IMaj7 por IIm7. Ex: Dm7, Eb7, AbMaj7, B7, EMaj7, G7, CMaj7. No início ele 

improvisava com esses acordes enquanto a base harmônica tocava um IIm7, V7, 

IMaj7 sem alterações, como por exemplo em Tune Up. Tais experimentações serviram 
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como base para a composição de temas que usaram a progressão também na sessão 

rítmica6. Countdown baseada em Tune Up e 26-2 baseada em Confirmation, são 

exemplos do uso dessa progressão no processo composicional de John Coltrane. 

Apesar de atualmente ser bastante difundida, a Coltrane Matrix ainda representa 

grandes desafios para os improvisadores. 

      A variação seis é uma extensão de II-V-I que é organizada por quintas 

descendentes. Ex: #IVm7(b5), VII7, IIIm7, VI7, IIm7, V7, IMaj7, (F#m7(b5), B7, Em7, 

A7, Dm7, G7, CMaj7 na tonalidade de C). 

      The confirmation sequence é próxima variação abordada. O seu nome deriva da 

composição Confirmation de Charlie Parker e também é conhecida como Bird blues. 

Ao contrário da variação seis que vai do acorde IV até I, a confirmation sequence faz 

o caminho contrário. Ex: IMaj7, VIIm7(b5), III7, VIm7, II7, Vm7, I7, IV7 ou IV Maj7, 

(CMaj7, Bm7(b5), E7, Am7, D7, Gm7, C7, F7 ou FMaj7 na tonalidade de C).  

      Turnaround ou Turnback é a última variação desse capítulo. É uma progressão 

que serve para dar movimento harmônico aos últimos compassos de uma composição 

que normalmente repousam na tônica. Os autores inseriram várias possibilidades de 

tournarounds desde a mais comum Ex: IMaj7, VI7, IIm7, V7, IMaj7, até o Bebop 

turnaround Ex: IMaj7, bIII7, bVI7, bII7, IMaj7 (CMaj7, Eb, AbMaj7, Db7, CMaj7 na 

tonalidade de C). 

      O capítulo dois trata das modulações descendentes por tom e semi-tom que usam 

a progressão IIm7, V7, IMaj7. Ex1: Dm7, G7, CMaj7, Cm7, F7, BbMaj7.  Ex2: Dm7, 

G7, CMaj7, C#m7, F#7, Bmaj7. 

      No terceiro capítulo são abordadas as modulações por terças maiores 

ascendentes e descendentes, terças menores ascendentes e descendentes, segunda 

menor ascendente e modulação para o relativo menor. Para cada tipo de modulação 

uma relação de títulos é acrescentada. 

                                                           

6 Ver em Walt Weiskopf e Ramon Ricker Giant steps: a player’s guide to Coltrane’s harmony for all 
instrumentalists. 
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      O capítulo quatro apresenta músicas que começam com outro acorde que não 

seja da tônica. Temas que se iniciam nos acordes bVI7, I°, II7 e IV. Para cada situação 

é dada uma lista de exemplos. 

      O capítulo cinco aborda os diferentes tipos de pontes (bridges) que são as seções 

contrastantes dos temas, normalmente a parte B da forma AABA. São apresentados 

vários tipos de pontes com suas respectivas variações.  

      O sexto capítulo traz exemplos de temas que usam acordes dominantes 

organizados pelo ciclo de quintas e por segundas menores descendentes. Outro 

tópico abordado é o uso de acordes paralelos (de qualquer qualidade) se movendo 

por terças menores ascendentes e descendentes. A última sequência que é 

exemplificada é formada por acordes da mesma qualidade que se movem 

simetricamente por intervalo de trítono e segunda maior descendentes. Ex: C, Gb, F, 

B, Bb, E, Eb, A, Ab, D, Db, G. 

      No capítulo sete outras células harmônicas são apresentadas. A primeira é a 

CESH (Contrapuntal Elaboration of Estatic Harmony) que na prática significa que 

enquanto um acorde se mantem parado por alguns compassos, uma de suas vozes 

se move cromaticamente. Ex: Cm, Cm(maj7), Cm7, Cm6, ou C, C+, C6.  Outra 

progressão citada é Cm, Cm/Bb, Am7(b5), essa célula é muito parecida com a CESH, 

porém o acorde de Am7(b5) normalmente se torna o IIm7(b5) de Gm. 

      No último capítulo, padrões harmônicos mais recentes são mostrados e 

exemplificados. Sendo eles: Poliacordes, acordes com o baixo trocado (sem ser 

nenhuma das inversões), acordes Sus4, acordes de sétima maior e quinta aumentada, 

pontos de pedal, células cromáticas repetitivas e a progressão Sus4, +4. 

      Após o último capítulo encontram-se três excelentes apêndices. O primeiro que é 

uma lista de todas as músicas citadas nos capítulos anteriores com as numerações 

dos álbuns do Jamey Aebersold que contém o play-back de cada música. O segundo 

traz importantes instruções de como trabalhar com os play-backs para melhorar a 

percepção harmônica e o terceiro traz os mapas harmônicos de dez progressões 

diferentes onde são utilizadas todas as siglas e células estudadas no livro. 
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2.3 CONSIDERAÇÕES  

 

      O primeiro livro The Chord Scale Theory and Jazz Harmony na sua primeira parte, 

ajuda a formar uma sólida consciência tonal porque traz de forma bastante clara as 

relações entre os acordes, no que podemos chamar de universo harmônico das 

tonalidades maiores e menores7. Na segunda parte, os capítulos que estudam as 

progressões de blues e o sistema modal são de grande importância, principalmente 

para músicos brasileiros que têm contato com a música nordestina, que em muitos 

casos, é modal. 

      O livro seguinte Hearin’ the Changes, pode ser considerado a complementação 

do anterior, porque o estudante que tiver praticado as progressões contidas no 

primeiro título estará capacitado a enfrentar os diversos tipos de encadeamentos 

harmônicos apresentados no segundo. Ele contém eventos harmônicos extraídos do 

repertório jazzístico, o que contribui também para a expansão do repertório do músico.  

      Como o principal objetivo deste trabalho é auxiliar o estudante na prática e 

compreensão dos eventos harmônicos com instrumentos melódicos, sugere-se que 

cada acorde seja executado de forma arpejada. Como as progressões contidas nos 

títulos resenhados são na maioria formadas por tétrades, adotaremos o padrão com 

os graus 1-3-5-7 de cada acorde, como ponto de partida para a prática.  

      No exemplo 1 temos os arpejos dos acordes que fazem parte do campo harmônico 
da tonalidade de C. 

Ex: 1 

 

                                                           

7 Ver em Ted Pease Jazz composition theory and practice pp. 52 a 58. 
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         Em seguida, no exemplo 2a, temos o campo harmônico em C, com os 

dominantes secundários8. 

EX: 2a 

 

      No exemplo 2b, usaremos o padrão descendente 1-7-5-3 de cada acorde. 

Ex: 2b 

 

      No exemplo 2c alternaremos a direção dos arpejos. Usaremos o padrão 1-3-5-7 

para os acordes do campo harmônico e o padrão 1-7-5-3 para os dominantes 

secundários. 

 

 

                                                           

8 O acorde viim7(b5) não possui dominante secundário. 



32 

 

Ex: 2c 

 

      Em seguida, teremos no exemplo 3a o campo harmônico de C com os acordes 

iim7, V7 ou iim7(b5), V7 secundários. Será usado o padrão 1-3-5-7. 

Ex: 3a 

 

 

 

     

      Seguindo as variações do exemplo 2, usarmos o padrão 1-7-5-3 para a mesma 

situação harmônica. 
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Ex: 3b 

 

 

 

      No exemplo 3c usaremos o padrão 1-3-5-7 para  os acordes iim7 ou iim7(b5),        

1-7-5-3 para os acordes V7 e 1-3-5-7 para os acordes do campo harmônico. 

Ex: 3c 
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      O exemplo 4 usa a mesma situação harmônica do exemplo anterior, porém os 

acordes V7 secundários estarão na  segunda  inversão,   criando  assim o padrão        

1-3-5-7-3-1-7-5 para as progressões iim7, V7 ou iim7(b5) V7. 

Ex: 4 

 

 

 

     Este último exemplo foi inserido para demonstrar que, alternando as direções dos 

padrões ou mudando a posição dos arpejos, podemos obter uma grande variedade 

de exercícios. 

      Para concluir, sugere-se que o estudante escreva os padrões apenas no primeiro 

momento, passando posteriormente a praticá-los somente observando as cifras dos 

acordes e finalmente executar as progressões estudadas sem nenhum auxílio visual. 

Desta forma, acreditamos que ele poderá estar melhor preparado para enfrentar 

desafios profissionais, principalmente no contexto da improvisação na música popular. 
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ANEXO A – Formulários de Registro das Práticas Profissionais Orientadas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MMMMUS D48US D48US D48US D48    Oficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/Interpretativa    

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudo de aspectos técnicos do saxofone tenor aplicados ao Jazz americano e 

ao Samba-Jazz. 

 

2) Carga Horária Total: 136 Hrs. 

 

3) Locais de Realização:  EMUS (seminários de saxofone) 

 

4) Período de Realização:   13.05 a 05.09 de 2013. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    Estudo de métodos de improvisação jazzística – 36 Hrs. 
b)    Execução de estudos técnicos jazzísticos para saxofone – 36 Hrs. 
c)    Transcrição de solos dos saxofonistas mais representativos do Samba-Jazz – 36 Hrs. 
d)    Digitalização dos solos transcritos – 12 Hrs. 
e)    Orientação/Aula – 16 Hrs. 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Desenvolvimento da técnica do saxofone 
b)    Familiarização com as linguagens interpretativas do Jazz e Samba-Jazz 
c)    Desenvolvimento do processo de transcrição de solos. 

 

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

a)    Os estudos 1-4 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
 

  

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  16 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Encontros presenciais semanais 

 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

 

a)    2 encontros presenciais para estabelecimento de diretrizes da prática (escolha de métodos 
e gravações a serem utilizadas), sendo um na primeira semana de aula e o outro no meio 
do semestre -  2 Hrs. 

b)    12 encontros presenciais semanais para o acompanhamento das atividades estabelecidas – 
12 Hrs. 
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c)    2 encontros presenciais avaliativos ocorridos nas últimas semanas de aula – 2 Hrs. 
 

 

9) Resultado: 

 

 

a) Os estudos 1-4 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48MUS D48MUS D48MUS D48    Oficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/Interpretativa    

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudo de aspectos técnicos do saxofone tenor aplicados ao Jazz americano e 

ao Samba-Jazz. 

 

2) Carga Horária Total: 136 Hrs. 

 

3) Locais de Realização:  EMUS (seminários de saxofone) 

 

4) Período de Realização:   07.10 de 2013 a 15.02 de 2014. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    Estudo de métodos de improvisação jazzística – 36 Hrs. 
b)    Execução de estudos técnicos jazzísticos para saxofone – 36 Hrs. 
c)    Transcrição de solos dos saxofonistas mais representativos do Samba-Jazz – 36 Hrs. 
d)    Digitalização dos solos transcritos – 12 Hrs. 
e)    Orientação/Aula – 16 Hrs. 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Desenvolvimento da técnica do saxofone 
b)    Familiarização com as linguagens interpretativas do Jazz e Samba-Jazz 
c)    Desenvolvimento do processo de transcrição de solos. 
 

 

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

a)    Os estudos 5-9 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  16 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Encontros presenciais semanais 

 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

 

a)    2 encontros presenciais para estabelecimento de diretrizes da prática (escolha de métodos 
e gravações a serem utilizadas), sendo um na primeira semana de aula e o outro no meio 
do semestre -  2 Hrs. 
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b)    12 encontros presenciais semanais para o acompanhamento das atividades estabelecidas – 
12 Hrs. 

c)    2 encontros presenciais avaliativos ocorridos nas últimas semanas de aula – 2 Hrs. 
 

 

9) Resultado: 

 

a) Os estudos 5-9 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUS D48MUS D48MUS D48MUS D48    Oficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/InterpretativaOficina de Prática Técnico/Interpretativa    

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Estudo de aspectos técnicos do saxofone tenor aplicados ao Jazz americano e 

ao Samba-Jazz. 

 

2) Carga Horária Total: 136 Hrs. 

 

3) Locais de Realização:  EMUS (seminários de saxofone) 

 

4) Período de Realização:   17.03 a 02.08 de 2014. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    Estudo de métodos de improvisação jazzística – 36 Hrs. 
b)    Execução de estudos técnicos jazzísticos para saxofone – 36 Hrs. 
c)    Transcrição de solos dos saxofonistas mais representativos do Samba-Jazz – 36 Hrs. 
d)    Digitalização dos solos transcritos – 12 Hrs. 
e)    Orientação/Aula – 16 Hrs. 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Desenvolvimento da técnica do saxofone 
b)    Familiarização com as linguagens interpretativas do Jazz e Samba-Jazz 
c)    Desenvolvimento do processo de transcrição de solos. 
 

 

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

a)    Os estudos 10-12 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  16 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Encontros presenciais semanais 

 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

 

a)    2 encontros presenciais para estabelecimento de diretrizes da prática (escolha de métodos 
e gravações a serem utilizadas), sendo um na primeira semana de aula e o outro no meio 
do semestre -  2 Hrs. 
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b)    12 encontros presenciais semanais para o acompanhamento das atividades estabelecidas – 
12 Hrs. 

c)    2 encontros presenciais avaliativos ocorridos nas últimas semanas de aula – 2 Hrs. 
 

 

9) Resultado: 

 

a) Os estudos 10-12 do álbum Estudos em Samba-Jazz para sax tenor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUSD50MUSD50MUSD50MUSD50        Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística     

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática como saxofonista em combo de Afro-Samba-Jazz. 

 

2) Carga Horária Total: 68 Hrs. 

 

3) Locais de Realização:  Sala 309 da EMUS. 

 

4) Período de Realização:   13.05 a 05.09 de 2013. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    Levantamento das gravações do Samba-jazz a serem trabalhadas – 6 Hrs. 
b)    Elaboração de repertório – 5 Hrs.    
c)    12 períodos de ensaio, sendo cada um com duração de 2 horas – 24 Hrs. 
d)    Transcrição e análise dos temas escolhidos – 20 Hrs. 
e)    Digitalização das transcrições em formato Lead Sheet para todos os          instrumentos do 

grupo – 12 Hrs. 
f)    Apresentação ao vivo – 1 hr. 

 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório Afro-Samba-
Jazz.                                                                                                                                                                                           

b)    Desenvolvimento do processo de transcrição de temas, não apenas o papel do saxofone, 
mas sim o de toda a seção rítmica. 

c)    Aplicação de elementos jazzísticos ao repertório Afro-Samba-jazz. 
 

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

 

a)    Não houveram produtos resultantes dessa prática. 
 

  

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  8 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Encontros presenciais e visitas do orientador aos ensaios. 
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8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   

 

a)    2 encontros presenciais para estabelecimento de diretrizes da prática (definição de 
repertório e estratégias de ensaio), que ocorreram no início e meio do semestre -  2 Hrs. 

b)    3 Visitas de 2 horas do orientador ao ensaio. 6Hrs.  
 

 

9) Resultado: 

 

a) Apresentação ao vivo na audição de saxofone na data 05/09/2013 na sala 309.  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUSD50MUSD50MUSD50MUSD50        Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística     

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Duetos de Sax e Piano/Sax e Violão na música popular 

 

2) Carga Horária Total: 158,5 Hrs. (Sem creditar as apresentações ocorridas durante o período de 

recesso entre os semestres). 

 

3) Locais de Realização:  Restaurantes Pobre Juan e Tokai (ambos em Salvador-Ba) 

 

4) Período de Realização:   07.10 de 2013 a 15.02 de 2014. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    2 ensaios de 2 horas com cada um dos participantes dos duetos para e elaboração do 
repertório inicial – 12 Hrs. 

b)    3 apresentações semanais regulares (com duração de duas horas e meia cada) – 142,5 Hrs. 
c)    4 encontros presenciais de uma hora para orientação – 4Hrs. 

 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Melhoria do controle da dinâmica do Sax Tenor. 
b)    Desenvolvimento de repertório em diversos gêneros musicais. 
c)    Desenvolvimento da improvisação em diversos gêneros musicais.   
  

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

 

a)    Registro em áudio de apresentações dos três duetos. 
 

  

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  4 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Audição dos registros de áudio pelo orientador. 

 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   
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a)    4 encontros presenciais de uma hora, onde foram realizadas as audições e comentários do 
orientador. 

 

 

9) Resultado: 

 

a) Considerável expansão do repertório.   
b) Criação de novas oportunidades profissionais. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUSD50MUSD50MUSD50MUSD50        Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística Prática Camerística     

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Duetos de Sax e Piano/Sax e Violão na música popular 

 

2) Carga Horária Total: 120 Hrs. (Sem creditar as apresentações ocorridas durante o período de 

recesso entre os semestres). 

 

3) Locais de Realização:  Restaurantes Pobre Juan e Tokai (ambos em Salvador-Ba) 

 

4) Período de Realização:   17.03 a 02.08 de 2014. 
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5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

    

a)    3 apresentações semanais regulares (com duração de duas horas e meia cada) durante a 
vigência do semestre – 142,5 Hrs. 

b)    4 encontros presenciais de uma hora para orientação – 4Hrs. 
  

 

 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Melhoria do controle da dinâmica do Sax Tenor. 
b)    Desenvolvimento de repertório em diversos gêneros musicais. 
c)    Desenvolvimento da improvisação em diversos gêneros musicais.   
  

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

 

a)    Registro em áudio de apresentações dos três duetos. 
 

  

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  4 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Audição dos registros de áudio pelo orientador. 

 

8.3) Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:   
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a)    4 encontros presenciais de uma hora, onde foram realizadas as audições e comentários do 
orientador. 

 

 

9) Resultado: 

 

a) Considerável expansão do repertório.   
b) Criação de novas oportunidades profissionais. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ricardo Augustus Sibalde___________________  _ Matrícula: 213116210 

Área: Criação Musical-Interpretação___________________ ____   Ingresso: 2013.1___ 

 

Código Nome da Prática 

MUSD57MUSD57MUSD57MUSD57        Prática Docente em Ensino Individual Instrumental/VocalPrática Docente em Ensino Individual Instrumental/VocalPrática Docente em Ensino Individual Instrumental/VocalPrática Docente em Ensino Individual Instrumental/Vocal    

 

Orientador da Prática: Rowney Scott 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática Docente em Ensino Individual Instrumental/Vocal 

 

2) Carga Horária Total: 51 Hrs. 

 

3) Locais de Realização:  Sala 309 da EMUS. 
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4) Período de Realização:   17.03 a 02.08 de 2014. 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a)    Definição de alunos para desenvolvimento da prática – 1 Hr. 
b)    Definição da bibliografia a ser utilizada com cada aluno – 2 Hrs.    
c)    16 aulas com duração de uma hora com cada um dos três alunos escolhidos para a prática – 

48 Hrs. 
 

6) Objetivos alcançados com a Prática:  

 

a)    Desenvolvimento da prática de ensino do saxofone.                                                                                                                                            
b)    Expansão do conhecimento da bibliografia para o ensino do saxofone e da improvisação. 
c)    Oportunidade de replicar resultados obtidos em outras práticas. 

 

 

 

7) Produtos Resultantes da Prática 

       

 

b) Não houveram produtos resultantes dessa prática. 
 

  

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação:  11 Hrs. 

 

8.2) Formato da Orientação:   Encontros presenciais quinzenais com duração de uma hora. 

 

8.3) Cronograma das Orientações – Encontros presenciais:   
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a)    2 encontros presenciais para estabelecimento de diretrizes da prática (escolha de alunos, 
definição de metodologia), que ocorreram no início do semestre -  3 Hrs. 

b)    8 encontros quinzenais para apresentação dos resultados e restabelecimento de diretrizes 
– 8 Hrs. 

 

 

9) Resultado: 

 

a) Aperfeiçoamento da prática docente. 
b) Ampliação do conhecimento da literatura do saxofone. 
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ANEXO B – Álbum Estudos em Samba-Jazz para Sax Tenor  
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Introdução 
 
 
      Este trabalho é fruto da minha pesquisa de mestrado profissional em música que 

teve como foco principal a minha familiarização como alguns elementos técnicos e 

interpretativos do sax tenor no estilo Samba-Jazz. Posteriormente, a ideia da 

elaboração de um álbum de estudos para saxofone tenor, baseados em harmonias de 

temas desse estilo foi ganhando força, até que verifiquei que seria possível a criação 

e produção do mesmo. 

      A composição dos estudos se deu após a pesquisa de alguns saxofonistas que 

tocavam Samba-Jazz nas décadas de 50 e 60. As audições e transcrições de solos 

desses conceituados saxofonistas, me forneceram um vocabulário rítmico, harmônico 

e melódico característico do estilo. Também foram estudados os tipos de articulações 

e acentuações empregadas por esses músicos, que davam uma sonoridade bem 

particular ao fraseado jazzístico aplicado ao Samba. Esses tipos de articulações e 

acentuações foram empregadas nos estudos com o objetivo de minimizar a 

necessidade de uma prévia familiarização com o estilo. Nesse sentido, procurei de 

alguma forma reproduzir o swing dos mestres na escrita musical. 

      Com a intenção de acrescentar variedade melódica, foram usados nos estudos 

elementos que são comumente empregados no Jazz contemporâneo como: escalas 

de bebop, sobreposições de acordes, uso de pares de tríades e emprego de arpejos 

construídos por quartas. Em alguns dos estudos foi utilizado o registro altíssimo do 

saxofone, por se tratar de uma importante ferramenta interpretativa que vem ao longo 

do tempo sendo cada vez mais incorporada ao vocabulário técnico dos saxofonistas. 

      A síntese de todos esses elementos resultou em um álbum de estudos com um 

elevado grau de dificuldade técnica, que tem como público-alvo estudantes de 

saxofone de nível avançado e/ou saxofonistas profissionais que desejem se aproximar 

um pouco do universo do Samba-Jazz. 

      A inclusão dos Demos e Play-Alongs, foi feita com o objetivo de fornecer mais um 

suporte no processo de assimilação dos estudos, além de procurar fazer com que a 

prática dos mesmos seja mais agradável. 
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      Quero agradecer a todos os envolvidos neste projeto e espero que este 

trabalho possa acrescentar algo aos meus colegas e amigos saxofonistas. Um 

grande abraço! 

 

Ricardo Augustus Sibalde (Cabo) 

Salvador, 10 de Outubro de 2014. 
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ANEXO C – Cd Play-Along do álbum Estudos em Samba-Jazz para Sax Tenor  

 

FICHA TÉCNICA DO CD. 

 

Músicos participantes: 

Juliano Valle (piano elétrico). 

Beto Martins (bateria). 

Nino Bezerra (baixo acústico). 

Ricardo Sibalde (sax tenor). 

 

Gravado no estúdio BPM (Bateras Pro Instituto Musical) e no estúdio Ilha dos Sapos. 

Mixado por Beto Martins. 

Masterizado por Nino Bezerra. 
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ANEXO D – Dvd do Recital/Palestra realizado em 15/10/2014 na EMUS/UFBA 

 

Músicos participantes: 

 

Juliano Valle (piano elétrico). 

Beto Martins (bateria). 

Nino Bezerra (baixo acústico). 

Ricardo Sibalde (sax tenor). 

Marco (Dó7) de Jesus (trompete e flugelhorn). 

Jezyel Levy Maia de Cerqueira (sax tenor). 

 

Gravado por Fabio Bahia e Tainá Demétrio (TK2 Filmes). 

 

 

 


