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"Pixinguinha trouxe a rítmica brasileira para a orquestra. 

Não pela via da percussão, mas na orquestra inteira. Ele 

faz os sopros sambarem". 

(Bia Paes Leme) 

 



 
 

RESUMO 
 
 
 

A presente pesquisa propõe uma abordagem sobre a minha prática musical na 

construção de arranjos para quarteto de saxofones, enfocando o tratamento rítmico 

empregado nessa elaboração instrumental. Para essa investigação, utilizei as 

composições: “Ainda me Recordo” do compositor Pixinguinha e “Sempre” do 

compositor K-Ximbinho, ambas pertencentes ao repertório do Choro, gênero musical 

urbano surgido no Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX. A 

pesquisa pretende ainda apontar estratégias que auxiliem na transposição do 

universo rítmico deste gênero musical brasileiro, para a realidade 

predominantemente melódica de um quarteto de saxofones. Como resultado, 

espera-se ainda que esta escrita musical possa traduzir as nuances rítmicas 

presentes nessa música de origem urbana. Como Produto Profissional decorrente 

dessa prática, apresentarei uma coletânea de dez Choros para quarteto de 

saxofones com arranjos de minha autoria. 

 

Palavras-chave: Arranjo – Choro – Quarteto de Saxofones. 
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1 MEMORIAL 
 
 
1.1    RESUMO DA MINHA TRAJETÓRIA MUSICAL 

 

Antes de entrar no assunto do memorial propriamente dito, gostaria de fazer 

uma breve narrativa sobre a minha trajetória musical, no sentido de tornar mais 

claros os meus objetivos com este trabalho. 

Iniciei meus estudos musicais em 1979, aos 16 anos de idade, na banda de 

música da Escola Técnica Federal de Alagoas (ETFAL), hoje Instituto Federal de 

Alagoas (IFAL), sob a orientação do maestro Manoel Leandro Simplício, mais 

conhecido como “Mestre Manuca”, que me ensinou as primeiras notas na clarineta e 

no saxofone. 

Neste mesmo ano, fui convidado para integrar a recém-criada Orquestra 

Filarmônica de Alagoas (OFA), na função de segundo clarinetista. Ainda como 

clarinetista, cheguei a fazer parte da Banda de Música do 59º Batalhão de Infantaria 

Motorizado (59º BIMtz) em Maceió, no período de 1981 a 1982. 

Em 1981, comecei a dar os meus primeiros passos no aprendizado do 

violoncelo, instrumento cuja prática no meu Estado ainda era bastante inexpressiva. 

Foi através do único violoncelista desta orquestra, prof. Benedito Lins, que obtive os 

primeiros ensinamentos neste instrumento. A carência de instrumentistas na área de 

cordas friccionadas na região foi, seguramente, um dos motivos que me fez migrar 

na época para o violoncelo, além de outros atributos cativantes que o instrumento 

possui. 

Em 1983, passei a ter aulas com o professor Nelson Campos, conceituado 

violoncelista da Orquestra Sinfônica da Paraíba (OSPB), também professor da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde obtive uma melhora significativa na 

minha prática instrumental. 

De 1984 até 1986, atuei como violoncelista convidado na Orquestra Sinfônica 

de Sergipe, concomitantemente ao trabalho que desenvolvia na OFA.  

Em 1986, passei a fazer parte da Orquestra de Câmara da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), na condição de violoncelista, assumindo a sua regência 

a partir de 1990 até 1996. Neste último período, a orquestra passou a se chamar 
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Orquestra de Música Brasileira da UFAL por conta do repertório predominantemente 

brasileiro que passamos a executar. 

 

Figura 1 – Orquestra de Música Brasileira da UFAL, Out. 1993. 

 

 

1.1.1 Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal Deodoro 

 

Em 1996, prestei concurso para professor de artes (música) na antiga Escola 

Técnica Federal de Alagoas (ETFAL), hoje Instituto Federal de Alagoas (IFAL), 

obtendo aprovação para a Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) no município 

de Marechal Deodoro/AL1, cidade histórica com forte vocação musical, distante 30 

km de Maceió. Nesta unidade de ensino, atuei como professor de Artes, no ensino 

médio, e de Música, nos cursos de extensão para as comunidades de Marechal 

Deodoro e municípios circunvizinhos, permanecendo ali por 16 anos. Durante este 

período, ministrei vários cursos de capacitação nas áreas de teoria musical, 

percepção musical, harmonia tradicional e improvisação, com a finalidade de 

complementar a formação musical destes jovens. Os cursos realizados tiveram um 

resultado muito significativo, uma vez que a atividade de ensino musical nas bandas 

                                                           
1
 Marechal Deodoro/AL outrora chamada de Vila Santa Madalena da Lagoa do Sul, foi a primeira 

capital do Estado de Alagoas e cidade onde nasceu Marechal Deodoro da Fonseca, proclamador da 
República e primeiro presidente do Brasil. Conhecida também por suas construções de valor histórico 
foi considerada pelo Ministério da Cultura como Patrimônio Histórico Nacional, em 2006. 
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de música da região se resumia à leitura métrica e prática de instrumento, o que, de 

certa forma, fazia com que os cursos ofertados pela UNED-MD se constituíssem 

numa melhoria considerável na formação destes músicos. Os alunos que cumpriam 

a carga horária e as atividades exigidas eram devidamente certificados pela 

instituição. 

 

A criação do Quarteto À La Sax 

 

Darei uma atenção especial a este tópico, já que a minha pesquisa tem o seu 

foco voltado para a construção de arranjos para quarteto de saxofones dentro do 

universo do Choro, ressaltando o aspecto rítmico desse gênero musical. 

Uma das melhores experiências que vivenciei durante minha permanência no 

município de Marechal Deodoro foi a formação do Quarteto À La Sax. Era a 

realização de um sonho antigo. Para encarar este desafio, convidei três dos mais 

talentosos músicos deodorenses, então meus alunos dos cursos de música que 

ministrava na Instituição. E foi assim que, em 2005, criamos o quarteto, tendo na sua 

formação inicial os músicos: Aldo Nicolau no saxofone alto, Elizaubo 

Wandemberguer no saxofone tenor, Elizio Goete no saxofone barítono – que, 

depois, seria substituído por Ely Rodrigues – e eu no saxofone soprano. 

 
 
Figura 2 – Primeira formação do Quarteto À La Sax. Foto tirada em frente ao Convento de 

Santa Maria Madalena, Marechal Deodoro/AL em 09/03/2005. 
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O Quarteto À La Sax realizou o seu primeiro ensaio no dia 03 de março de 

2005 e sua primeira apresentação deu-se um mês depois, no dia 03 de abril, 

estreando com muito sucesso no projeto Concerto aos Domingos, que ainda 

acontece nos dias de hoje, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL), 

sempre no primeiro domingo de cada mês. 

Em relação ao repertório, optamos, desde o início, por desenvolvê-lo baseado 

nos diversos gêneros da música brasileira, sobretudo o Choro. Obviamente, para 

isto seria necessário elaborar arranjos específicos para esta formação, já que não 

tínhamos acesso ao repertório escrito para quarteto nesta época, principalmente em 

se tratando deste gênero musical. Esta carência fez com que eu me debruçasse na 

tarefa de construir os arranjos necessários para o grupo, um trabalho que, se por um 

lado me ocupou bastante, por outro, me fez desenvolver uma técnica de escrita para 

este tipo de formação musical.  

Em sua estreia, o Quarteto apresentou um repertório bastante variado, 

contendo composições clássicas, jazz e música brasileira. Devido ao fato de termos 

montado e ensaiado esse Quarteto há apenas um mês do concerto, ainda não 

tínhamos repertório de música brasileira suficiente para uma apresentação, razão 

pela qual optamos por um repertório mais heterogêneo e, sobretudo, disponível, à 

época.  

Em seguida, o programa de estreia do Quarteto À La Sax: 
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Figura 3 – Programa do primeiro concerto realizado pelo Quarteto À La Sax no Instituto 

Histórico e Geográfico de Alagoas em 03/04/2005. 

 

 

Desde a sua formação, o quarteto tem mantido uma agenda razoável de 

apresentações, participando de festivais, encontros e de outros projetos como os 

citados abaixo: 

 I Festival BNB da Música Instrumental (Fortaleza/CE – 2006); 

 Projeto “MISA Acústico” (Maceió/AL – 2008); 

 Projeto “Pauta Contemporânea” SESC/SENAC (Maceió/AL – 2008); 

 Projeto “Arena Instrumental” (Maceió/AL – 2008); 

 Projeto MPB Petrobrás (Maceió/AL – 2008); 

 VI Maceió Jazz Festival (Maceió/AL – 2010); 
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 VIII Festival BNB da Música Instrumental (Fortaleza/CE, Juazeiro do 
Norte/CE e Souza/PB – 2013);  

 I ENSAX – Encontro Nordestino de Saxofonistas (Natal/RN – 2013); 

 Concerto aos Domingos (Maceió/AL – 2006, 2008, 2010, 2013 e 2015); 

 Projeto “Sextas Clássicas” (Marechal Deodoro/AL – 2014); 

 III FALAME – Festival Alagoano de Música Erudita (Maceió/AL – 2015); 

 I Encontro Alagoano de Saxofonistas (Maceió/AL – 2016). 

 

1.1.2 Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió 

 

Desde 2011, eu vinha atuando, concomitantemente, nos Campus Marechal 

Deodoro e Maceió até o momento em que fui transferido definitivamente para este 

último, em 2013. Em Maceió, além de dar continuidade ao ensino da disciplina Artes 

no ensino médio, passei a coordenar um projeto de extensão denominado 

“Musicalização Através de Instrumentos de Cordas Friccionadas”, em nível de 

formação inicial para alunos da Instituição e da comunidade externa. O curso, 

realizado através dos instrumentos da família do violino, é destinado a alunos a 

partir de oito anos de idade e tem a duração de dois anos, onde os alunos têm aulas 

teóricas e práticas. Além dessas atividades, os alunos também têm prática de 

conjunto, realizada através da orquestra do projeto.  

Este projeto tem alcançado resultados bastante significativos do ponto de vista 

da formação inicial em música. Foram vários os alunos que já saíram deste projeto e 

deram continuidade às suas trajetórias musicais, partindo para trabalhos em 

orquestras, atividades docentes ou, ainda, para uma formação de nível superior.  

Foi através deste projeto que realizei duas disciplinas de práticas profissionais 

supervisionadas, que foram: Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental 

(MUSD56) e Prática Docente em Ensino Individual Instrumental (MUSD57), 

atividades que serão detalhadas nos relatórios mais adiante. 

 

 

 

 



16 
 

Figura 4 – Atividade de Prática de Conjunto, 2016. 

 

 

 
1.2    O MESTRADO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

 

1.2.1 Elaboração do Anteprojeto 

 

Dando início ao relato sobre minha trajetória no Mestrado Profissional em 

Música da UFBA, discorrerei inicialmente sobre a construção do anteprojeto de 

pesquisa, através do qual fui selecionado para o mestrado.  

Há muito tempo, eu alimentava o desejo de fazer um mestrado na área de 

música, o que era dificultado pelo fato de, no meu Estado – Alagoas –, não existir 

nenhuma pós-graduação nesta área. Foi somente em 2014 que tomei conhecimento 

sobre o mestrado profissional em música oferecido pela Escola de Música da UFBA. 

Quando tomei conhecimento sobre o período de inscrição, faltavam menos de cinco 

dias para o final deste período. Mesmo assim, diante do pouco tempo para a 

confecção do anteprojeto e inscrição, resolvi encarar o desafio, tendo o incentivo de 

minha colega de música e ex-aluna de violoncelo, Miran Abs, que estava em fase de 

conclusão do mesmo mestrado, cuja ajuda foi muito valiosa para que eu chegasse a 

concluir meu anteprojeto. 

O tema inicial do meu anteprojeto foi Choro e Memorização, que tratava de 

estratégias auxiliares no processo de memorização, utilizando o Choro como veículo 
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para alcançar este objetivo. Por meio deste projeto, consegui a aprovação na fase 

inicial e nas demais fases do processo de seleção. 

Iniciados os estudos, percebi que o assunto escolhido não estava de acordo 

com o que eu queria de fato produzir durante o mestrado. Em conversa com o meu 

orientador, fui aconselhado a escolher um tema que tivesse relação com minhas 

práticas profissionais. O aluno tem que se sentir atraído e instigado pelo objeto de 

sua investigação. Neste momento, comecei a perceber a real dimensão dos 

objetivos de um mestrado profissional, o que me fez optar por um assunto que 

apontasse para estas orientações, originando, assim, o tema que dá título a este 

Trabalho de Conclusão Final (TCF). 

 

1.2.2 O Primeiro Semestre – 2015.1 

 

No primeiro semestre, me matriculei nas seguintes disciplinas: 

 MUS502 – Estudos Bibliográficos e Metodológicos – Prof. Paulo Lima; 

 MUSD43 – Fundamentos Teóricos e Práticos da Interpretação – Prof. Lucas 

Robatto; 

 MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Joatan 

Nascimento/ Prof. Pedro Robatto; 

 MUSD54 – Prática em Criatividade Musical (Prática Supervisionada) – Prof. 

Joatan Nascimento; 

 MUSD56 – Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento; 

 MUSD57 – Prática Docente em Ensino Individual Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento; 

 MUS527 – Análise Composicional I (Disciplina Optativa) – Prof. Wellington 

Gomes. 

As aulas presenciais do primeiro semestre da turma do mestrado 2015.1 foram 

realizadas em três módulos, sendo cada módulo com duração de uma semana. Os 

módulos foram realizados de forma intensiva nos seguintes períodos:  
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Módulo I – de 23/03/15 a 27/03/15; 

Módulo II – de 04/05/15 a 08/05/15; 

Módulo III – de 08/06/15 a 12/06/15. 

 

Nestes módulos tivemos aulas das disciplinas: Estudos Bibliográficos e 

Metodológicos (MUS502), e Fundamentos Teóricos e Práticos da Interpretação 

(MUSD43) com os professores Paulo Lima e Lucas Robatto, respectivamente. No 

meu caso, ainda tive aula da disciplina optativa Análise Composicional I (MUS527) 

com o Prof. Wellington Gomes.  

Confesso que fiquei um pouco assustado com todas aquelas novidades do 

mundo acadêmico que nos eram transmitidas, desde o linguajar que em muito diferia 

da linguagem cotidiana a qual eu tinha me acostumado longe do ambiente 

acadêmico, até o próprio sistema organizacional das disciplinas e suas exigências.  

O nosso primeiro encontro foi com o Prof. Lucas Robatto que, entre outros 

assuntos, nos deu explicações muito esclarecedoras acerca dos trabalhos que 

seriam exigidos durante o curso, além de nos apresentar uma extensa bibliografia de 

diversos autores que seria muito útil no decorrer da nossa trajetória. Ainda durante 

essa semana, tivemos uma ótima discussão sobre questões interpretativas, 

destacando a aula em que o Prof. Lucas utilizou duas músicas de diferentes gêneros 

– o “Maracatu Atômico” de Jorge Mautner e o “Verão” das Quatro Estações de 

Vivaldi – em várias versões, onde pudemos perceber um universo de possibilidades, 

quando tratamos de questões interpretativas. 

Em relação à disciplina Estudos Bibliográficos e Metodológicos (MUS502), 

posso afirmar que foi uma das melhores experiências que vivenciei entre todos os 

encontros que se sucederam durante o semestre. O Prof. Paulo Lima, de tantos 

conhecimentos e de um humor refinado no trato com a turma, foi sempre claro e 

conciso nos seus argumentos e ponderações, além de nos ter proporcionado o 

contato com um mundo, até então, pouco conhecido pra mim. Lembro-me quando 

ele nos fez a pergunta: “Qual o objeto da sua pesquisa?” As explicações foram as 

mais diversificadas; porém, eu sentia que, naquele momento, eu ainda não estava 

preparado para responder tal pergunta. Outro momento marcante de suas aulas foi 
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quando pediu para que construíssemos a “Página de Almirante”, que era o resumo 

do projeto de pesquisa escrito em apenas uma folha de papel. 

As aulas da disciplina optativa Análise Composicional I, com o Prof. Wellington 

Gomes, tiveram também uma importância fundamental para o desenvolvimento 

deste trabalho. Faço aqui um agradecimento especial ao Prof. Wellington por ter 

aceitado ministrar esta disciplina, mesmo sendo eu o único aluno nela matriculado 

para o semestre. Fizemos encontros muito produtivos, onde tive a oportunidade de 

construir o meu primeiro artigo acadêmico do curso. O tema “Relação Harmônica 

entre Debussy e Gomes” não poderia ter sido melhor, dado o meu propósito de 

enveredar na estética harmônica destes dois compositores, principalmente por suas 

diferentes origens, nacionalidades, épocas e contextos. Este artigo, aliás, é um dos 

produtos profissionais resultantes desta disciplina, constante deste TCF. 

Retornei a Salvador no período de 13 a 15 de abril para aulas de Análise 

composicional I com o Prof. Wellington Gomes e Prática de Instrumento/clarineta 

com o Prof. Pedro Robatto, além da orientação com o Prof. Joatan Nascimento. 

Em relação à disciplina Oficina de Prática Interpretativa (MUSD48), encontrei, 

nos professores Joatan Nascimento e Pedro Robatto, grandes mestres e 

incentivadores, já que essa prática foi realizada com a clarineta, instrumento que 

havia deixado de tocar profissionalmente em 1984, logo após deixar a Banda de 

Música do 59º BIMtz, em Maceió.  

A decisão de voltar a tocar a clarineta depois de tanto tempo foi uma sugestão 

do meu orientador, Prof. Joatan Nascimento, que me conheceu tocando esse 

instrumento na Banda de Música da ETFAL, da qual fazíamos parte na 

adolescência. Este foi um dos maiores desafios que enfrentei no mestrado. 

Confesso que, em determinados momentos, passou pela minha cabeça a 

possibilidade de retornar ao intento original de fazer esta disciplina no saxofone; 

mas, diante do incentivo destes professores, resolvi seguir em frente. 

Em relação às disciplinas de Práticas Profissionais Supervisionadas, as 

atividades desenvolvidas foram: 

 MUSD54 – Prática em Criatividade Musical (Prática Supervisionada) – Prof. 

Joatan Nascimento. 
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Essa disciplina foi desenvolvida através das atividades com o Quarteto À La 

Sax, através de ensaios, apresentações e preparação de repertório, conforme 

consta nos relatórios, em anexo. 

Figura 5 – Ensaio do Quarteto À La Sax, 2015. 

 

 
 

 MUSD56 – Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento. 

Essa Prática Supervisionada foi desenvolvida durante o projeto de extensão 

“Musicalização Através de Instrumentos de Cordas Friccionadas” do IFAL, em 

Maceió, nos anos 2015 e 2016. 

 
Figura 6 – Aula coletiva de violoncelo, 2015. 
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 MUSD57 – Prática Docente em Ensino Individual Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento. 

Esta Prática Supervisionada também foi desenvolvida durante o projeto de 

extensão “Musicalização Através de Instrumentos de Cordas Friccionadas” do IFAL, 

em Maceió, nos anos de 2015 e 2016.  

 
Figura 7 – Aula individual de violoncelo, 2015. 

 

 

Obs: Todas as atividades desenvolvidas durante a realização destas práticas 

estão contidas num DVD, que faz parte do TCF. 

 

1.2.3 O Segundo Semestre – 2015.2 

 

1º Módulo – de 31/08/15 a 04/09/15; 

2º Módulo – de 05/10/15 a 09/10/15; 

3º Módulo – de 04/04/16 a 08/04/16. 

 

Disciplinas cursadas no segundo semestre: 

 MUSD42 – Método de Pesquisa em Execução Musical – Profa. Diana 

Santiago; 
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 MUSD45 – Estudos Especiais em Interpretação – Prof. Pedro Robatto/ 

Profa. Suzana Kato/ Profa. Beatriz Alessio; 

  MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Joatan 

Nascimento/ Prof. Pedro Robatto; 

 MUSD54 – Prática em Criatividade Musical (Prática Supervisionada) – Prof. 

Joatan Nascimento; 

 MUSD56 – Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento; 

 MUSD57 – Prática Docente em Ensino Individual Instrumental (Prática 

Supervisionada) – Prof. Joatan Nascimento; 

 MUSD60 Pesquisa Orientada – Prof. Joatan Nascimento. 

 

No segundo semestre, tivemos três novas disciplinas obrigatórias, além das 

práticas profissionais supervisionadas, que cada aluno escolheu. As novas 

disciplinas foram: Métodos de Pesquisa em Execução Musical (MUSD42), com a 

Profa. Diana Santiago; Estudos Especiais em Interpretação (MUSD45) ministrada 

pelos professores: Beatriz Alessio, Pedro Robatto e Suzana Kato, além da disciplina 

Pesquisa Orientada (MUSD60), que cada aluno desenvolve sob a supervisão de seu 

orientador. 

Aproveitei bastante o vasto conhecimento acadêmico da Profa. Diana Santiago. 

Ela foi sempre muito gentil, atenciosa e solícita nas minhas indagações, que não 

foram poucas. Ao final de sua disciplina, cada aluno teve 15 minutos para apresentar 

seu projeto como se fosse uma prévia de sua defesa. De um modo geral, os 

resultados foram muito positivos. 

Em relação à disciplina Estudos Especiais em Interpretação (MUSD45), 

tivemos que preparar um pequeno recital para ser executado, quando da volta no 

módulo seguinte. Teríamos que tocar e proceder à defesa das opções interpretativas 

escolhidas para o recital, além de responder às indagações dos colegas de turma e 

dos professores sobre nossa forma de interpretação. A escolha das músicas ficou a 

critério de cada aluno. No meu caso, optei por tocar duas peças bem distintas, 

adaptadas para saxofone soprano e piano: A primeira, pertencente ao repertório 
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popular, o Choro Doce de Coco, do compositor Jacob Bettencourt (mais conhecido 

como Jacob do Bandolim), num arranjo para sax-soprano e piano, que fiz 

especialmente para este recital (Esta peça consta como um dos produtos 

profissionais realizados durante a disciplina). A segunda peça, escolhida do 

repertório erudito, foi a música Vocalise, do compositor russo Sergei Rachmaninoff, 

originalmente escrita para voz e piano, muito rica em possibilidades interpretativas.  

Apesar do nervosismo natural, a experiência de poder apresentar um recital 

para uma plateia tão seleta foi muito valiosa. Registro aqui a ajuda primorosa no 

acompanhamento ao piano do colega de mestrado, Hamurábi Ferreira. 

 

1.2.4 O Terceiro Semestre – 2016.1 

 

Disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2016: 

 MUSD47 – Projeto de Trabalho de Conclusão Final – Prof. Joatan 

Nascimento; 

 MUSD48 – Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Joatan 

Nascimento/ Prof. Pedro Robatto/ Prof. Flávio Ferreira (UFAL). 

Neste semestre as disciplinas obrigatórias foram Projeto de Trabalho de 

Conclusão Final – TCF (MUSD47) e, mais uma vez, Oficina de Prática Técnico-

Interpretativa (MUD48). Nesta última, além das aulas de clarineta, também produzi 

as seguintes peças: 

 Assum Preto – Tema com onze variações para clarineta e clarone sib, 

baseada na canção de mesmo nome do compositor pernambucano Luiz 

Gonzaga; 

 Eu quero é sossego – Arranjo do Choro Eu Quero é Sossego de K-Ximbinho, 

para clarineta e clarone sib.  

Estas duas peças fizeram parte do meu recital de clarineta, ocorrido no dia 13 

de novembro de 2016, no Teatro Jofre Soares em Maceió.  

 

 

1.2.5 O Quarto Semestre – 2016.2 
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Disciplinas cursadas no segundo semestre de 2016: 

 MUSD60 – Pesquisa Orientada – Prof. Joatan Nascimento. 

Tivemos a continuidade das orientações necessárias à construção do TCF, 

bem como a discussão sobre os rumos que o artigo deveria seguir. 

 

1.3. O PROCESSO CRIATIVO – PRODUTOS PROFISSIONAIS  

 

1.3.1. Coletânea de Arranjos para Quarteto de Saxofones 

 

O caderno, “O SAX É DO CHORO” – Coletânea de Arranjos para Quarteto de 

Saxofones, constitui meu principal Produto Profissional desse Mestrado. O processo 

de construção dessa coletânea, composta de dez arranjos, iniciou-se quando resolvi 

mudar o tema do meu trabalho, conforme relatei anteriormente, ainda no primeiro 

semestre do curso. O tema inicial, que era Choro e Memorização, foi mudado para: 

Arranjos de Choro para Quarteto de Saxofones: Uma abordagem rítmica desta 

prática.  A partir daí, resolvi que iria reunir, numa coletânea, dez dos meus arranjos 

de choro para quarteto de saxofones, incluindo três composições de minha autoria, 

desde que foi criado o Quarteto À La Sax em 2005.  

No processo de construção desta coletânea foi necessário que eu aprendesse 

a trabalhar com um software de edição de partituras, até então pouco explorado por 

mim, já que o que eu utilizava com maior frequência não fornecia todas as 

ferramentas necessárias para uma boa editoração, exigidas num trabalho 

acadêmico. Assim comecei a usar o FINALE 2014, que se mostrou a solução mais 

adequada e eficiente para o que eu estava procurando neste sentido. Além do 

processo de redigitalização de todas as partituras, também fiz uma apurada revisão 

de todos os arranjos, retrabalhando determinadas questões rítmicas, uma vez que a 

concepção criativa já se incrementara de outros conceitos oriundos desta 

investigação. Tudo isso foi importante para que a coletânea reunisse as condições 

necessárias de divulgação e, inclusive, uma possível disponibilização comercial.  

Adiante, segue a lista dos dez arranjos relacionados na coletânea em ordem 

alfabética: 

01 – Ainda me Recordo (Pixinguinha e Benedito Lacerda); 
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02 – Choromingando (Almir Medeiros); 

03 – De Geração em Geração (Almir Medeiros); 

04 – Odeon (Ernesto Nazareth); 

05 – Sarau na Casa Dela (Almir Medeiros); 

06 – Saudade do Guará (Bonfíglio de Oliveira); 

07 – Segura Ele (Pixinguinha e Benedito Lacerda); 

08 – Sempre (K-Ximbinho); 

09 – Um a Zero (Pixinguinha e Benedito Lacerda); 

10 – Um Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves). 

 

Obs: A coletânea O Sax é do Choro – Coletânea de Arranjos para Quarteto de 

Saxofones está relacionada como um volume à parte do TCF (figura 8), no entanto 

os arranjos estão inseridos ao ANEXO J, deste trabalho.  

 

Figura 8 – Capa da “Coletânea de Arranjos para Quarteto de Saxofones” 
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1.3.2. Suíte Folclórica Alagoana 

Esta suíte foi composta por mim, em outubro de 2016, a pedido do trompista e 

colega de mestrado, Eduardo Minczuk, para o Quarteto de Tubas Wagnerianas da 

OSESP, orquestra da qual ele faz parte. A peça está dividida em cinco movimentos: 

Dança Modal, Boi Alagoano, Lamento, Guerreiro das Alagoas e Coco Alagoano.  

A experiência de compor uma peça para um quarteto de Tubas Wagnerianas foi 

algo inusitado pra mim, por não conhecer as características do instrumento como: 

timbre, extensão, articulação, dinâmica, etc. Optei por fazer uma pesquisa na 

internet para então ficar a par das possibilidades de execução desse instrumento 

pouco conhecido nos meios musicais.  Resolvi, então, compor uma peça em forma 

de suíte, constando de cinco danças diferentes, usando como temática o folclore do 

meu Estado. A peça teve sua estreia mundial no dia 03/11/16, na Escola de Música 

do Estado de São Paulo (EMESP). Nesta apresentação, foram tocadas apenas três 

das cinco danças da suíte, que foram: o Guerreiro Alagoano, Lamento e Coco 

Alagoano. 

Abaixo escrevi um pequeno texto sobre a peça: 

Esta suíte usa como material temático o rico folclore do Estado de Alagoas 

(considerado o Estado com maior incidência de danças e folguedos do 

Brasil). Todo o material utilizado, na construção desta peça musical, está 

embasado nas escalas modais, principalmente mixolídia, lídia e dórica, que 

são a essência da canção folclórica nordestina. No seu aspecto harmônico 

e instrumental, observa-se um caráter essencialmente modal e uma textura 

predominantemente homofônica, que conferem uma atmosfera familiar a 

quem já escutou a música regional nordestina. A peça foi escrita em cinco 

movimentos (danças), começando com uma abertura chamada Dança 

Modal, composição que tem como pontos-chave o seu aspecto rítmico e 

modal, fazendo clara menção aos movimentos posteriores da obra. A 

segunda dança trata-se de um Bumba meu Boi, folguedo tradicional do 

carnaval alagoano, onde uma seção percussiva desenvolve um ritmo 

contagiante, enquanto um boi feito em armação de metal e ricamente 

enfeitado faz suas evoluções juntamente com o vaqueiro. A seguir, temos 

um movimento lento chamado aqui de Lamento, onde uma melodia 

sentimental nos remete ao sofrimento do povo sertanejo diante da seca. 

Logo após, o Guerreiro, que é o folguedo mais tradicional do folclore 

alagoano. Suas canções são entoadas de forma responsorial pelo mestre e 

seus guerreiros, que dançam e cantam vestidos em uma indumentária 
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colorida e ricamente detalhada. Por fim, temos o Coco que se constitui 

numa dança tipicamente alagoana, onde seus participantes entoam 

canções em melodias modais, ao mesmo tempo em que dançam dando 

giros e saltos.  

 

Figura 9 – Programa do recital do “Quarteto de Tubas Wagnerianas” em 03/11/16. 

 

 

Obs: A partitura da peça é um dos produtos profissionais gerados neste 

trabalho e está listado como ANEXO L neste TCF. 
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Link para ouvir a suíte (áudio extraído do Finale 2014): 

https://www.youtube.com/watch?v=8fAIkuHiDmc&list=PL8xO9-swAa7R-MwPY-

YSs9ZRk-zy4a-Om 

Link para assistir o vídeo com o Quarteto da OSESP: 

https://www.youtube.com/watch?v=8L-km8gz78o 

 

 

1.3.3. Variações sobre o tema “Assum Preto” 

 

Peça escrita para clarineta e clarone sib, que foi composta em setembro de 

2016 especialmente para o meu recital de clarineta, que aconteceu no dia 13 de 

novembro do mesmo ano, no Teatro Jofre Soares, do SESC Centro, em Maceió. Foi 

escrita na forma tema com variações (onze variações ao todo), sobre a canção 

Assum Preto do compositor Luiz Gonzaga2.  

Nesta composição, é utilizada uma estética predominantemente barroca, onde 

clarineta e clarone estabelecem um constante diálogo em quase todas as variações. 

Obs: A partitura da peça é um dos produtos profissionais gerados neste trabalho e 

está anexado ao ANEXO M. 

Link para ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=QrwPO5JD85M 

 

1.3.4. Arranjo do Choro: “Eu Quero é Sossego” 

 

Este é, sem dúvida alguma, um dos mais belos choros do gênero. Composto 

em duas partes, este Choro carrega em si uma forte característica de K-Ximbinho3, 

que é a sua fecundidade melódica. Neste arranjo, feito pra clarineta e clarone sib, a 

                                                           
2
 Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu na cidade de Exu/PE, em 13 de dezembro de 1912 e faleceu 

em Recife no dia 02 de agosto de 1989. Conhecido como o Rei do Baião, ele foi uma das figuras 
mais importantes, inventivas e celebradas da música popular brasileira. Cantava acompanhado de 
sua inseparável sanfona além de zabumba e triângulo. Foi o responsável pela popularização do forró 
e suas derivações como o baião, o xote, o xaxado e o arrasta-pé, em todo o Brasil. 

3
 Sebastião de Barros mais conhecido como K-Ximbinho, nasceu em Taipu/RN em 29 de janeiro 

de 1917 e faleceu em 26 de junho de 1980 no Rio de Janeiro. Foi compositor, arranjador, clarinetista, 
saxofonista e maestro. Tocou com os mais importantes instrumentistas brasileiros de sua época da 
era de ouro do  rádio, acompanhando artistas em evidência. Seus maiores sucessos, além de 
'Sonoroso', são 'Eu quero é sossego', 'Sonhando' 'Sempre', entre outras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8fAIkuHiDmc&list=PL8xO9-swAa7R-MwPY-YSs9ZRk-zy4a-Om
https://www.youtube.com/watch?v=8fAIkuHiDmc&list=PL8xO9-swAa7R-MwPY-YSs9ZRk-zy4a-Om
https://www.youtube.com/watch?v=8L-km8gz78o
https://www.youtube.com/watch?v=QrwPO5JD85M
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melodia é revezada entre os dois instrumentos. O acompanhamento que ora está 

com a clarineta, ora com o clarone, procura passar a ideia das bordoadas 

improvisadas do violão de sete cordas. A característica lírica da melodia é 

determinante para uma interpretação carregada de emoções, onde clarineta e 

clarone podem mostrar toda a sua força interpretativa. Uma particularidade neste 

arranjo foi a possibilidade de improvisar sobre a primeira parte do Choro, já que 

coloquei propositalmente a indicação da harmonia para este fim.    

Obs: Esta partitura é um dos produtos profissionais gerados neste trabalho e está 

anexada ao ANEXO N. 

Link para ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=adXAlXe4vTo 

 

1.3.5. Arranjo do Choro: “Doce de Coco” 

 

Este arranjo foi construído especialmente para o “Mini-Recital” que ocorreu 

durante a disciplina “Estudos Especiais em Interpretação” (MUSD45), ministrada 

pelos professores: Pedro Robatto, Suzana Kato e Beatriz Alessio. O arranjo foi feito 

para sax-soprano e piano, no qual tive a oportunidade de defender as minhas 

opções interpretativas diante da minha turma de mestrado. 

Obs: Esta partitura é um dos produtos profissionais gerados neste trabalho e está 

anexada ao ANEXO O. 

 

1.3.6. “Medley Bossa Nova” 

 

Arranjo para quinteto de metais contendo as canções: Caminhos Cruzados, Pra 

Machucar Meu Coração, Samba e Amor e O Pato. O arranjo foi construído, a pedido 

do professor Joatan Nascimento, especialmente para uma turnê do Quinteto de 

Metais da UFBA pelo Nordeste do Brasil em setembro de 2015. 

O grande desafio em relação a este arranjo foi criar a atmosfera rítmica da 

bossa nova. A questão da “levada4” rítmica merece uma atenção especial, já que as 

                                                           
4
 “Levada” é um termo usado em música popular e que designa um modelo rítmico-timbrístico que 

concretiza os diversos estilos populares (samba, baião, rock, etc.) e que “carrega”, a maneira de 
uma onda portadora, todos os acontecimentos melódicos e harmônicos e lhes dá uma 
sustentação rítmica e pulsante. A“Levada” é parcialmente aberta, dependendo do universo 

https://www.youtube.com/watch?v=adXAlXe4vTo
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quatro canções que compõem o Medley possuem as mesmas características de 

acompanhamento em suas versões originais. O grande desafio era encontrar 

soluções de acompanhamento, ao longo do arranjo sem se tornar repetitivo. 

Obs: Esta partitura é um dos produtos profissionais gerados neste trabalho e está 

anexado ao ANEXO P. 

Link para ouvir o arranjo com o Quinteto de Metais da UFBA, em apresentação no 

IHGAL-AL, em 06 Set. 2015: https://youtu.be/bA65VaArF_k 

 

 

1.4. CONCERTOS E RECITAIS DURANTE O MESTRADO 

1.4.1. Concertos com o Quarteto À La Sax 

 

Durante todo o tempo do Mestrado, o trabalho com o Quarteto À La Sax se 

manteve ativo, ensaiando e se apresentando; sempre mantendo o foco na música 

brasileira. Destaco aqui três momentos do quarteto, durante a minha trajetória no 

Mestrado.  

O primeiro foi a nossa apresentação no projeto Concerto aos Domingos no 

dia 05/07/15, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas (IHGAL). O segundo, no 

III FALAME – Festival Alagoano de Música Erudita em outubro de 2015, e o 

terceiro, quando participamos do I Encontro Alagoano de Saxofonistas promovido 

pela UFAL, no período de 19 a 21 de dezembro. A nossa apresentação ocorreu no 

dia 21/12/16, quando do encerramento desse evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                     
musical em que se instala, de modo a poder receber, por partes do(s) instrumentista(s) que a 
executa(m), resoluções pessoais altamente característica. (CONTÓ, 2008, p.22) 

 

https://youtu.be/bA65VaArF_k
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Figura 10 – Quarteto À La Sax no projeto “Concerto aos Domingos” no dia 05/07/15. 

 

 

1.4.2.  Recital de Clarineta 

 

Em julho de 2016, procurei o clarinetista Flávio Ferreira, professor de clarineta 

da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), para que pudesse me ajudar com o 

recital e, também, participar tocando o clarone sib, instrumento no qual é 

especialista. Por conta da minha retomada recente na clarineta, percebi que 

precisaria de um acompanhamento mais contínuo, para aprimorar a técnica e dar 

conta do repertório do recital. Diante da sua resposta positiva, iniciamos encontros 

semanais (toda quinta-feira), para ensaiarmos as peças do duo de clarinetas e, 

também, para que ele pudesse fazer as suas observações quanto à técnica e 

interpretação que eu apresentava no instrumento. Esses encontros foram muito 

proveitosos, ajudando bastante na questão da autoconfiança, além de suprir as 

minhas idas espaçadas a Salvador para a aula de clarineta. 

Para este recital, também contei com a importante participação da pianista 

Selma Britto, uma das pessoas mais prestativas que conheci. Não tenho palavras 

para descrever o quanto ela se empenhou, para que este recital ocorresse da 

melhor maneira possível. Sempre solícita e compreensiva, todas as vezes que 

precisei passar e repassar algum trecho difícil ou, até mesmo, quando mudei o 

caráter interpretativo de algum trecho das músicas. 
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Os encontros com Selma Britto também eram semanais (às terças-feiras). Com 

a proximidade do recital, passamos a ensaiar também aos sábados.  

O recital ocorreu no dia 13 de novembro de 2016 no Teatro Jofre Soares, do 

SESC Centro, Maceió-AL. 

 
Figura 11 – Flávio Ferreira, Selma Britto e eu no dia do Recital, Maceió/AL, 2016. 

 

 

 Abaixo, encontra-se o programa do recital: 

01 –  W. R. Pasfield                        Five Contrasts para Clarineta e Piano 
        (1909-1994)                            (Prologue, Lament, March, Waltz, Barcarolle) 
                                                                                                     
02 – L. van Beethoven                   Duo nº 2 em Fá maior para Clarineta e Fagote  
        (1770-1827)                            (Alegro Affettuoso, Aria, Rondó) 
                                                        
03 – H. J. Baerman                        Adagio para Clarineta e Piano 
        (1784-1847)            
 
04 – Claude Debussy                      Petite Pièce para Clarineta e Piano 
        (1862-1918)       
 
05 – Almir Medeiros                        11 Variações sobre o tema Assum Preto, de Luis                                                                                                        
                                                         Gonzaga, para Clarineta e Clarone sib 
 
06 – F. Aquino & R. Vasconcelos   Gosto de Brasil para Clarineta e Piano 
         
07 – K-Ximbinho                              Eu Quero Sossego (arr. A. Medeiros) para                                                   
       (1917-1980)                                Clarineta e Clarone sib 
 
08– Chiquinha Gonzaga                  Gaúcho – “O Corta Jaca” – (arr. A. Medeiros) 
        (1847-1935)                               para Clarineta, Clarone sib e Piano 
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Figura 12 – Capa do programa do Recital, Maceió/AL, 2016. 

 

Link para assistir ao recital: https://youtu.be/Gsl9wkRK0MM 

 

1.4.3. Concertos com a Camerata Jovem do IFAL 

 

A outra atividade de extensão que está sob a minha coordenação é a formação 

continuada da Camerata Jovem do Instituto Federal de Alagoas. Como mencionado 

anteriormente, este grupo visa à prática de conjunto pelos alunos matriculados nos 

cursos de formação inicial em instrumento de cordas friccionadas. Aqui os alunos 

vão ter a oportunidade de conhecerem o trabalho de prática em grupo e, ainda, 

terem contato com a música de diversos compositores nacionais e internacionais. 

Entre 2015 e 2016, realizamos várias apresentações com esta orquestra, 

dentro e fora da Instituição, para diferentes plateias, buscando sempre uma forma 

didática na condução dos nossos concertos. Aqui, também, damos especial atenção 

ao repertório nacional, trabalhando os vários gêneros da música brasileira. Outra 

observação a ser feita em relação ao repertório, é o fato de ele ser constituído, 

quase que na sua totalidade, por arranjos elaborados especialmente para que os 

alunos não apresentem tantas dificuldades técnicas na hora da execução, já que são 

https://youtu.be/Gsl9wkRK0MM
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iniciantes em seus respectivos instrumentos. Em outras palavras: podemos dizer que 

os arranjos visam facilitar a atividade da prática em conjunto, o que, de certa forma, 

torna essa atividade interessante e atrativa. 

 

Figura 13 – Camerata Jovem do IFAL em apresentação no município de Arapiraca/AL no dia 

24/09/16. 
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2. ARTIGOS ACADÊMICOS 
 
 

 
2.1. ARRANJOS DE CHORO PARA QUARTETO DE SAXOFONES: UMA 
ABORDAGEM RÍTMICA DESTA PRÁTICA. 

 

Almir Santos de Medeiros 

almir.medeiros@hotmail.com 

 

Resumo 
 

A presente pesquisa propõe uma abordagem sobre a minha prática musical na construção de 

arranjos para quarteto de saxofones, enfocando o tratamento rítmico empregado nessa elaboração 

instrumental. Para essa investigação, utilizei as composições: “Ainda me Recordo” do compositor 

Pixinguinha, e “Sempre” do compositor K-Ximbinho, ambas pertencentes ao repertório do Choro, 

gênero musical urbano surgido no Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX. A 

pesquisa pretende ainda apontar estratégias que auxiliem na transposição do universo rítmico deste 

gênero musical brasileiro, para a realidade predominantemente melódica de um quarteto de 

saxofones. Como resultado, espera-se ainda que esta escrita musical possa traduzir as nuances 

rítmicas presentes nessa música de origem urbana. Como Produto Profissional decorrente dessa 

prática, apresentarei uma coletânea de dez choros para quarteto de saxofones, com arranjos de 

minha autoria. 

Palavras-chave: Arranjo; Choro; Quarteto de Saxofones. 

 

Abstract 

The present research proposes an approach on my musical practice in the construction of saxophone 

quartet arrangements focusing on the rhythmic treatment used in this instrument ensemble. For this 

investigation, I used the compositions "Ainda Me Recordo" composed by Pixinguinha and "Sempre" by 

K-Ximbinho, both included to the repertoire of "Choro", an urban musical genre that emerged in Rio de 

Janeiro from the second half of the 19th century. The research also intends to indicate strategies that 

help in the transposition of the rhythmic universe of this brazilian musical genre, to the predominantly 

melodic reality of a saxophone quartet. As a result, it is hoped that this musical writing can translate, 

the rhythmic nuances present in this music of urban origin. As a professional product resulting from 

this practice, I will present a collection of ten choros for saxophone quartet with arrangements 

composed by me. 

Keywords: Arrangement; Choro; Saxophone Quartet. 

 

 

mailto:almir.medeiros@hotmail.com
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2.1.1. Introdução 

 

A música popular urbana brasileira é resultante da mistura racial verificada no 

processo de formação do nosso povo, desde o período de colonização, quando aqui 

confluíram três etnias: indígenas, europeus e africanos, resultando numa rica teia 

cultural que teve forte influência nos ritmos que aqui se desenvolveram. Diniz (2006) 

afirma: “(...) essa música urbana surgiu no início do século XIX, nos principais 

centros da colônia, notadamente, Rio de Janeiro e Bahia, entoada por pessoas que 

cantavam modinhas e lundus ao violão, ao piano, ou acompanhadas por grupos 

instrumentais” (DINIZ, 2006, p. 18). Estes dois gêneros musicais urbanos 

alcançaram grande popularização nos tempos do Império e início da República, 

sendo apreciados, tanto nos salões da elite de então, quanto nas ruas e tabernas 

pela população menos favorecida.  

A partir daí, outros gêneros musicais foram surgindo, como: o choro, o maxixe, 

o samba, todos tendo forte influência desse contexto cultural ocasionado pelo 

processo de interação social que ocorria na época.  

Quanto ao aspecto rítmico, a fraseologia da música brasileira transcende a 

rigidez que o conceito de compasso impõe, razão pela qual Mário de Andrade afirma 

que “(...) a rítmica da música popular brasileira é, por vezes, prosódica, livre, feita 

por adição de tempos, como na rítmica grega, e não por subdivisão, como no 

compasso europeu” (ANDRADE, 1972, apud OLIVEIRA, 2006, p. 40). 

Seria então o aspecto rítmico o principal fator condutor do processo de 

evolução dos principais gêneros da música brasileira?  

Mário de Andrade, em seu Ensaio sobre a Música Brasileira (1972), afirma que 

o ritmo é “um dos pontos que provam a riqueza do nosso populário ser maior do que 

a gente imagina” (1972, p. 21). Ele defendia a existência de uma rítmica derivada da 

oratória, sendo esta resultante dos conflitos da rítmica europeia com a africana e a 

ameríndia. Mário de Andrade foi um dos pioneiros na busca do movimento 

nacionalista, que almejava constituir uma linguagem musical brasileira, a partir da 

inserção de elementos folclóricos. Na busca desses elementos, constatou que, em 

diversas comunidades, a produção de música popular estava ligada ao verso poético 

e à dança e que este fato, somado a outros fatores, acabava gerando uma rítmica 
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repleta de síncopes5 – elemento que se tornou marcante na música brasileira desde 

sua formação. Após pesquisar a origem de alguns ritmos brasileiros, Andrade (1972) 

afirma existir, na nossa música, uma tendência a uma rítmica mais livre. 

Sobre a presença da síncope na música brasileira, Oliveira (2006) afirma: 

“Os dicionários musicais definem a síncope como irregularidade, como 
ruptura da métrica convencional, que pressupõe a existência de uma 
recorrência regular e periódica das acentuações, chamada compasso. 
Entretanto, tanto a síncope quanto o compasso são noções formuladas 
dentro da teoria musical clássica ocidental, não sendo, portanto, conceitos 
válidos universalmente. Na música brasileira, por exemplo, a recorrência da 
síncope é frequente e não chega a ser uma exceção. O questionamento do 
conceito de síncope foi feito, pela primeira vez, por estudiosos da música 
africana ao perceberem que, na polirritmia desta música, não havia a 
periodicidade de tempos fortes, mas uma grande liberdade nas 
acentuações. Para estudar a música africana, os estudiosos decidiram 
abandonar o conceito de síncope e formularam outros conceitos mais 
adequados para o contexto”. (OLIVEIRA, 2006, p.29). 

 
 
Falar sobre ritmo na música brasileira não é uma tarefa simples, pois a 

diversidade cultural resultante da mistura étnica, ocorrida no processo de formação 

do povo brasileiro, gerou uma vasta e rica miscelânea de ritmos, que permeiam os 

vários gêneros musicais e suas derivações. Com base nessa afirmação, pode-se 

constatar que a música brasileira vive um intenso e constante processo de 

transformação, principalmente no seu universo rítmico, sendo essa dinâmica um 

produto do processo de colonização, constatado principalmente após a chegada dos 

povos africanos trazidos pelos colonizadores portugueses.  

Há que se destacar que os elementos culturais gerados por esta diversidade 

étnica existente no Brasil tiveram forte influência na origem dos nossos ritmos. A 

incidência de determinadas células rítmicas, presentes de forma recorrente em 

algumas práticas dançantes do final do século XIX e início do século XX, foram 

determinantes para a consolidação da maioria dos ritmos brasileiros até então.  

As síncopes, deslocamentos e acentos são elementos caracterizadores da 

música brasileira. Na verdade, o deslocamento da acentuação métrica tem uma forte 

contribuição no surgimento desses novos ritmos, favorecendo o que conhecemos 

                                                           
5
 Segundo Eric Carvalho (2013) em seu livro “A Rítmica do Brasil”, “síncopes são células rítmicas 

predominantes em vários ritmos brasileiros, como, por exemplo, o samba e o maracatu. Ela acontece 
quando se prolonga um tempo ou uma parte de tempo fraco a um tempo ou parte de um tempo forte”. 
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como o balanço6 da música popular brasileira. Como sabemos, a notação musical 

conhecida é incapaz de traduzir todas as nuances que fazem parte de uma prática 

interpretativa. Naturalmente, uma partitura não apresenta elementos indicativos e 

simbologias suficientes capazes de guiar um intérprete, sem que este precise lançar 

mão de suas habilidades intuitivas resultantes de sua experiência cultural. Até 

porque, cada cultura possui suas idiossincrasias que irão se refletir, naturalmente, 

na forma como ouvimos ou interpretamos uma obra de arte. 

No caso de uma partitura de Choro, por exemplo, as informações nela contidas 

são insuficientes para fornecer detalhes de uma interpretação condizente com a 

realidade do Choro na sua prática cotidiana. Ela deverá servir apenas como 

referencial para que o intérprete possa se guiar pelos caminhos da melodia sem, no 

entanto, tirar de si o poder interpretativo que o Choro lhe faculta. Ciente das 

principais características estilísticas, o intérprete pode lançar mão de ornamentos, 

variações rítmicas e até melódicas, além dos recursos inerentes ao próprio 

instrumento. 

Diante do exposto, conclui-se que os elementos musicais relacionados ao 

tempo como: acentuações, deslocamentos, agógica, somados às variações 

dinâmicas e melódicas, constituem características da praxis interpretativa dos ritmos 

populares brasileiros, donde se pode afirmar que a presença destes elementos são 

traços determinantes e caracterizadores da nossa cultura musical no âmbito popular. 

Mergulhando agora na questão central que norteia a confecção deste artigo, 

faz-se a pergunta: Como fazer, então, para transpor essas características rítmicas, 

presentes na prática urbana de um conjunto de Choro, para uma realidade de um 

grupo instrumental de câmara; neste caso, um quarteto de saxofones, cuja prática 

difere, em muitos aspectos, da manifestação espontânea do músico popular? 

Acrescente-se a isto o fato de que estes conjuntos de Choro são lastreados por uma 

seção rítmica que lhes garante o suporte necessário, para que os solistas 

desenvolvam com liberdade suas interpretações.  

Mais ainda: como elaborar arranjos que possam manter identificados os 

elementos rítmicos da música brasileira, sobretudo do Choro, para um conjunto de 

                                                           
6
 Balanço – Assim como: suingue e ginga; são designações, entre outras, que indicam uma forma 

mais livre de expressão em relação à percepção rítmica. Referem-se a uma execução sem a rigidez 
ou a “dureza” que uma partitura oferece. Esta discussão está relacionada ao campo da psicologia 
cognitiva da música. (SLOBODA, 1985, apud OLIVEIRA, 2006, p. 2).  
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instrumentos melódicos, sem a tradição dos grupos regionais urbanos, ainda mais 

sem a força do acompanhamento de instrumentos percussivos? Este e outros 

questionamentos serão debatidos no decorrer deste trabalho. 

É muito comum, em grupos urbanos de música brasileira, a utilização de uma 

seção rítmica com a função de acompanhar os instrumentos harmônicos e 

melódicos, principalmente tratando-se de ritmos tradicionalmente dançantes como 

são: o choro, o maxixe, o samba, o frevo, o baião, entre outros. No caso de um 

quarteto de saxofones, a adição de instrumentos percussivos como pandeiro, 

bateria, atabaque e outros, na intenção de definir a “levada7” da música, se por um 

lado fornece o “balanço” que a música supostamente necessita, por outro desobriga 

o arranjador a buscar soluções rítmicas mais complexas, que tornem o quarteto 

independente, quando da não presença do instrumento percussivo. De certa forma, 

essa dependência do grupo em estar sempre acompanhado de instrumentos de 

percussão acaba por privar o ouvinte de uma melhor percepção, quanto aos 

detalhes contrapontísticos de um arranjo. Numa das opções, diríamos que a solução 

estaria dentro da própria formação do quarteto. O arranjo musical teria que buscar 

as soluções de acompanhamento rítmico necessárias, incorporando o próprio 

quarteto na participação deste processo.  

A investigação aponta para soluções rítmicas dentro da própria formação 

original do quarteto; no entanto, não considera que a utilização de instrumentos de 

percussão seja algo que traga algum prejuízo ao acompanhamento para este tipo de 

formação instrumental; muito pelo contrário, o que se discute aqui é o tratamento 

rítmico que deixa de ser trabalhado dentro do próprio quarteto, pelo simples fato da 

linha percussiva do arranjo já se encontrar suficientemente resolvida pelos 

instrumentos de percussão. E qual seria a solução ideal de acompanhamento num 

quarteto de saxofones que toca um repertório de choro?  

Digamos que existe uma diferença considerável entre um quarteto de 

saxofones e um grupo regional de choro. A começar pelas diferentes histórias na 

formação de ambos: O primeiro foi originado na Europa do século XIX num ambiente 

erudito, tendo como fator importante de sua criação a instituição “Banda de Música”. 

O segundo tem na espontaneidade sua marca principal. Os encontros habituais de 

                                                           
7
 Segundo Aragão (2001), “Levada” é entendida como o desenho rítmico-harmônico realizado pelos 

instrumentos da base. 
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músicos em ocasiões festivas, de caráter despojado e informal, tornaram este tipo 

de conjunto cada vez mais comum. Se um quarteto de saxofones precisa de um 

arranjo escrito para realizar sua performance, um grupo de choro nunca dependeu 

de uma partitura para sua prática. Isto sem falar das diferenças instrumentais entre 

os dois grupos. Diante disto, é fácil chegar à constatação de que o elemento 

“estranho” nesta analogia é o quarteto de saxofones, que, além de estar fora do seu 

ambiente convencional – já que fora originado dentro do meio erudito – ainda se 

propõe tocar um repertório que, a princípio, não é o seu.  

No entanto, a arte da música não coloca barreiras nem empecilhos para a 

criação nem tão pouco para o experimento. É comprovada a versatilidade de um 

quarteto de saxofones para executar qualquer estilo ou gênero musical. Desde a sua 

criação na “Banda da Guarda Republicana8” em 1928, em Paris, o quarteto de 

saxofones tem apresentado um desenvolvimento acentuado em seu repertório, 

demonstrando uma capacidade surpreendente de adaptação a praticamente todo 

estilo musical. Com o choro não seria diferente.  

Diante desta perspectiva, é fato que o cerne da questão neste trabalho, quando 

busca criar arranjos para quarteto de saxofones, a partir de um gênero musical como 

o choro, não consiste na busca da tradução fiel de uma música, cuja origem e 

estética é indubitavelmente diferente desta que a formação é capaz de reproduzir. É 

oportuno observar que não faz parte do objeto desta pesquisa excluir do processo 

de composição e elaboração de arranjos para quarteto de saxofones os 

instrumentos de percussão. Por uma questão cultural, são estes instrumentos a 

própria essência da nossa identidade musical, através do processo histórico que tem 

suas raízes mais sólidas na música africana. 

A questão central debatida nesse artigo nos leva a refletir sobre uma prática 

camerística, onde as composições e arranjos confeccionados para formações 

instrumentais como o quarteto de saxofones – que, a rigor, só possui instrumentos 

melódicos – possam adquirir a sua independência rítmica nos arranjos, partindo de 

soluções de acompanhamento dentro da sua própria formação original. 

Para esta investigação, a metodologia utilizada consistiu na consulta de 

bibliografia especializada, através de diversas publicações relacionadas ao assunto. 

                                                           
8
 Le Quatuor de la Musique de la Garde Republicaine 
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Além disso, foi muito importante a audição do repertório referente ao gênero 

trabalhado, objetivando a comparação e evolução deste mesmo gênero musical 

desde sua criação. Para isso, foram várias as ações desenvolvidas visando atingir 

as metas programadas, como: 

 Investigação sobre gêneros musicais brasileiros e suas variantes; 

 Identificação dos elementos musicais determinantes da música brasileira 

do início do século XX; 

 Identificação de padrões rítmicos e suas variantes encontradas no choro; 

 Análise e confronto entre diversos arranjos para quarteto de saxofones, 

com o objetivo de estabelecer semelhanças e diferenças no tratamento 

rítmico; 

 Elaboração de arranjos com a finalidade de demonstrar os resultados da 

pesquisa. 

É importante observar que esta pesquisa visa tão somente demonstrar uma 

abordagem pessoal sobre as questões, que envolvem o aspecto rítmico nos arranjos 

para quarteto de saxofones, não tendo a intenção de apresentar os resultados 

obtidos como marco referencial para outros trabalhos com finalidades semelhantes. 

A utilização destas sugestões ficará restrita aos critérios de cada um que queira 

utilizar, ou não, os resultados da pesquisa aqui desenvolvida. 

 

2.1.2. Breve História do Saxofone 

 

O saxofone foi inventado por volta de 1840, e patenteado em 1846, por 

Adolphe Antoine Joseph Sax, mais conhecido como Adolphe Sax, um judeu belga 

pertencente a uma tradicional família de fabricantes de instrumentos musicais, que 

viveu na França no século XIX. Quanto à sua construção, o saxofone é um tubo 

cônico fabricado em metal, geralmente latão, com chaves distribuídas no corpo do 

instrumento, numa mecânica que lembra à da clarineta e da flauta. Apesar de ser de 

metal, o saxofone pertence à família das madeiras. Isso ocorre porque o seu som é 

produzido através de uma boquilha, que pode ser de metal ou resina, na qual se 

acopla uma palheta de bambu ou de material sintético. O saxofone é mais 

comumente encontrado em sete tamanhos: sopranino (mi bemol), soprano (si 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clarinete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palheta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bambu
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bemol), contralto ou alto (mi bemol), tenor (si bemol), barítono (mi bemol), baixo (si 

bemol) e contrabaixo (mi bemol). 

Em sua tese intitulada A História do Conjunto de Saxofone: Um estudo do 

desenvolvimento do quarteto de saxofone no gênero concerto, o Dr. Scott Plugge, 

professor de saxofone na Sam Houston State University em Huntsville, no Texas-

EUA, afirma que Adolphe Sax começou a criar um repertório para conjunto de 

saxofones, quando era professor deste instrumento no Conservatório de Paris, entre 

1857 a 1870. Assim, a prática de formar grupos usando vários membros da família 

do saxofone é quase tão antiga quanto o próprio instrumento. (PLUGGE, 2004, apud 

DEANE, 2011). 

O desenvolvimento de arranjos para conjuntos de saxofones começou em 1844 

com a composição de George Kastner, “Grand Sextuor” para a formação SAATBBs9. 

Com isso, ele afirma que as verdadeiras raízes do quarteto de saxofones como 

grupo de concerto precederam a formação do “Quarteto da Guarda Republicana”, 

em 1928, considerado o primeiro quarteto de saxofones da história, liderado pelo 

professor e saxofonista francês, Marcel Mule10. Apesar disso, já se tinha notícia de 

uma peça escrita para quarteto de saxofones desde 1857. Trata-se da composição 

“Premier Quartuor”, Op. 53, do músico francês Jean-Baptiste Singelée11, que foi 

aluno de saxofone de Adolphe Sax. O interessante é que esta peça já fora escrita 

para a formação SATB12. (DEANE, 2011, p. 1). 

Embora já existissem conjuntos de saxofones antes de 1928, Marcel Mule foi o 

primeiro a estabelecer o quarteto de saxofones como um grupo de concertos, 

conseguindo atrair vários compositores que escrevessem para esta formação.   

Desde o início, o Quarteto da Guarda Republicana apresentou a formação 

SATB, o que implicou na construção de um repertório específico para esta formação. 
                                                           
9
 SAATBBs: Abreviatura do conjunto de saxofones com a formação: um soprano, dois altos, um tenor 

e dois barítonos. 
10

 Marcel Mule é considerado o pioneiro no desenvolvimento do saxofone no gênero clássico. 

Também se atribui a ele a consolidação do saxofone na banda de música. Nasceu em 24 de junho de 
1901, em Aube, na Normandia. Começou a aprender saxofone aos sete anos de idade com seu pai, 
que era músico amador, demonstrando, desde cedo, muito talento para o instrumento. 
11 Jean-Baptiste Singelée nasceu em Bruxelas em 25 de setembro de 1812 e faleceu em Oostende 

em 29 de setembro de 1875. Singelée foi um dos primeiros compositores a tratar o saxofone como 
instrumento clássico, compondo várias obras para saxofone solo e grupos de saxofones. Amigos de 
longa data, Singelée e  Adolphe Sax se conheceram ainda como estudantes da Escola Real de 
Música, em Bruxelas. Singelée incentivou Adolph Sax a desenvolver os quatro principais membros da 
família do saxofone. 
12

 SATB – abreviatura para soprano, alto tenor e barítono. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Sax
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O repertório clássico predominantemente ocidental, que foi criado pelo quarteto de 

Mule, forneceu uma base para o futuro desta formação instrumental. (DEANE, 

2011). 

Outro fator importante, que contribuiu para o desenvolvimento do conjunto de 

saxofones, foi a reestruturação instrumental da banda militar francesa, a partir de 

1845, a qual passou a incorporar uma seção de saxofones. Essa novidade 

rapidamente se espalhou para bandas civis de toda Europa e dos Estados Unidos. 

Isto favoreceu, não só o surgimento do quarteto de saxofones, como também 

auxiliou no desenvolvimento de uma atuação solista do instrumento.  

Em seu livro intitulado Marcel Mule: Sua Vida e o Saxofone13 (1982), Eugène 

Rousseau reafirma a importância do Le Quatour de la Musique de La Garde 

Républicaine, criado por Mule, juntamente com outros membros da seção de 

saxofones14 da Banda da Guarda Republicana em 1928: 

É difícil dimensionar o significado deste evento. Nunca antes tinha existido 
um quarteto de saxofones; Não havia repertório. Tão rápido foi o 
desenvolvimento deste conjunto e tão abundante é o seu repertório atual 
que dificilmente parece possível que tenha apenas meio século de 
existência. (ROUSSEAU, 1982, p.10) Tradução nossa. 

 
 

Figura 1. SAXOPHONE QUARTET OF GUARDE REPUBLICAINE, 1932. Da esquerda para a direita: 

Fernand Lhomme, tenor; Paul Romby, alto; Marcel Mule, soprano; Georges Chauvet, baritone. 

. 

Em 1942, Mule tornou-se o segundo professor de saxofone na história do 

Conservatório de Paris. O primeiro foi o próprio Adolphe Sax, setenta e dois anos 

antes. Quando Mule se aposentou de sua dupla carreira como artista e professor em 
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 Marcel Mule: His Life and the Saxophone 
14

 Os membros do Le Quatour de la Musique de La Garde Républicaine eram: Rene Chaligne no alto; 
Hippolyte Poimboeuf no tenor; Georges Chauvet no barítono além de  Marcel Mule no soprano. 



44 
 

1968, praticamente não havia intérprete ou professor do saxofone clássico no 

mundo que não tivesse sido de alguma forma influenciado por ele. 

Em seu artigo "A História do Quarteto de Saxofones15”, Susan Fancher (2006) 

afirma que o Quarteto de Mule é considerado o predecessor do quarteto de 

saxofones moderno. O trabalho de Marcel Mule com quarteto de saxofones 

solidificou a configuração SATB como modelo francês de instrumentação do 

conjunto, especialmente para a música clássica. 

Embora não seja propósito desta pesquisa enveredar pelo jazz, é oportuno 

mencionar que o saxofone também se desenvolveu, paralelamente, nos Estados 

Unidos onde, diferentemente da Europa, onde era utilizado prioritariamente na 

música erudita, ele foi massivamente utilizado pelos músicos de jazz, que se 

identificaram plenamente com o instrumento a partir dos anos trinta. 

Diferentemente das demais formações instrumentais, o quarteto de saxofones 

não apresenta o mesmo desenvolvimento em seu repertório, quando comparado às 

outras formações mais tradicionais como o quarteto de cordas, por exemplo. Este 

último possui um repertório que se estende, desde o período clássico da música, até 

os dias atuais. Por ser uma formação relativamente recente, o repertório dedicado 

ao quarteto de saxofones ainda tem um caminho muito longo a percorrer.  

A escrita tradicional para quarteto de saxofone está baseada nos elementos 

estruturais da música erudita europeia, seguindo os padrões de instrumentação de 

outras formações mais tradicionais como o quarteto de cordas e o quinteto de 

sopros. Isto se explica por ser o saxofone um instrumento recente, quando 

comparado a outros como: a flauta, a trompa, a clarineta, o oboé, etc. 

 

2.1.3. O Início do Saxofone no Brasil 

 

O saxofone foi introduzido no Brasil em 1854, se fazendo presente em salas de 

concerto, bandas de música, rodas de choro e, posteriormente, nas jazz-bands. De 

acordo com Carvalho (2014), há diversos documentos que indicam a inclusão do 

saxofone no contexto musical do Brasil da segunda metade do século XIX e que 

                                                           
15

 "A History Of The Saxophone Quartet". Artigo publicado por Susan Fancher no jornal "Saxophone 
Journal", volume. 30, No. 3. January/February 2006. 
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servem como referencial para se traçar uma trajetória da história do saxofone no 

Brasil. São partituras, notas de compra e licitações do comércio em lojas de 

instrumentos musicais, além da própria instrumentação de bandas civis e militares, 

que já indicavam a presença do saxofone nas instrumentações destes grupos.    

Entre os primeiros indícios historiográficos do saxofone no Brasil, 
encontramos no Diário do Rio de Janeiro de 5 de outubro de 1854, um 
anúncio do Armazém de Instrumentos de Música Severino e Magallar, 
situado na rua do Ouvidor, número 116. Entre os “instrumentos principais” 
listados, constam “Saxophones (instrumento novo de latão, que se toca com 
boquilha de clarineta, e que é de muita vantagem para banda militar e 
orquestra).” (Diário do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 5 out.1854). 
(CARVALHO, 2014, p.623-624). 

 
 
 “No entanto, a chegada do instrumento no Brasil permanece na obscuridade, 

tanto para as pesquisas acadêmicas quanto para o senso comum”. (CARVALHO, 

2014, p.621). 

Ao enveredar na pesquisa bibliográfica existente sobre o saxofone e sua 

disseminação, principalmente no Brasil, constatamos que existe uma carência de 

dados históricos, que permitam um maior aprofundamento quanto à inserção do 

saxofone na música brasileira da segunda metade do século XIX. Segundo Carvalho 

(2014), “[...] os trabalhos mais recentes apontam para uma mudança no foco de 

pesquisa, fornecendo bases mais sólidas para uma reconstituição da trajetória do 

saxofone no Brasil [...]” (CARVALHO, 2014, p.621). 

Luis Henrique (1988) sugere que, talvez, o saxofone tenha chegado ao Brasil 

antes mesmo de ter desembarcado nos Estados Unidos e antes do Choro ter se 

firmado como gênero nacional. “Ele veio junto às outras novidades francesas que 

encantavam e dominavam o mundo na época.” (HENRIQUE, 1988). 

Esta fase da história cultural brasileira – no período de transição entre o 

Império e a República, que coincide com a “Belle Époche” brasileira (1870-1919) – é 

considerada fundamental para a compreensão dos processos de formação dos 

gêneros populares urbanos do Brasil e suas relações com a construção de uma 

identidade nacional.  (CARVALHO, 2014, p.623). 

Cronologicamente, o tempo que decorre da primeira patente de Adolphe Sax 

em 1846, para as notícias relacionadas ao saxofone no ambiente cultural carioca a 

partir da primeira metade da década de 1850, é relativamente muito curto. Segundo 
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alguns estudos acadêmicos, existem duas suposições sobre a vinda do saxofone 

para o Brasil e ainda sobre o primeiro saxofonista brasileiro. A primeira suposição é 

que o músico Henrique Alves de Mesquita teria trazido o saxofone da França, após 

seu período de estudos no Conservatório de Paris, em 1857, e a segunda é que 

Viriato Figueira da Silva (1851-1877) teria sido o primeiro saxofonista brasileiro. 

(PINTO, 2005; SPIELLMAN, 2008; AMORIM 2012, p. 1, apud CARVALHO, 2014). 

Jornais do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 1860 e 1890, 

apresentam um grande número de anúncios de licitações para formação e 

instrumentação de diversas bandas militares e civis, onde já figuravam os quatro 

principais membros da família de saxofones (soprano, alto, tenor e barítono). Data 

de 1896 a descrição da composição instrumental da Banda do Corpo de Bombeiros 

do Estado do Rio de Janeiro, contendo dois saxofones alto, dois tenores e um 

barítono (VELLOSO, 2006). 

É interessante observar como o saxofone rapidamente encontrou espaço entre 

as práticas de música de câmara, de bandas de música, se inserindo perfeitamente 

no período de formação e consolidação de diversos gêneros populares urbanos, na 

segunda metade do século XIX e início do século XX, tornando-se um dos principais 

protagonistas em diversas formações instrumentais, adquirindo um “status” de 

“modernidade”, que se afasta definitivamente da concepção francesa que outrora 

encantava e dominava o mundo, e cada vez mais flertava com as últimas novidades 

da música norte-americana. 

No inicio da década de 20, o saxofone ainda era considerado um instrumento 

coadjuvante nos grupos de choro. O principal instrumento de sopro solista ainda 

continuava sendo a flauta. Talvez o jazz, por ser um gênero musical surgido no 

exterior, amplamente divulgado na época e ainda por ter no saxofone um 

instrumento emblemático, tenha contribuído para isso. No entanto, mesmo com essa 

aparente rejeição, o jazz começava a exercer uma forte influência na música 

brasileira praticada na época, e o Choro também viria a sofrer essa influência mais 

tarde. Aqui é importante avaliar até que ponto se deu essa influência.  O fato é que, 

após a incorporação do saxofone aos grupos de choro – o que foi muito criticado na 

época por aqueles que diziam que o Choro estava perdendo a sua identidade – 

várias transformações aconteceram na música brasileira, principalmente em relação 

à questão instrumental.  
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Carvalho (2006) afirma que, apesar de se atribuir a Pixinguinha a introdução do 

saxofone como novo instrumento no choro, levantamentos historiográficos indicam 

que o instrumento já participava dos meios culturais brasileiros, quando o Choro 

ainda estava em formação, antecedendo o nascimento do choro enquanto gênero, o 

que nos leva à conclusão de que o saxofone já teria sido introduzido no choro, 

mesmo antes de Pixinguinha tê-lo inserido no conjunto regional de choro. 

(CARVALHO, 2014, p.627). 

Diferentemente da música erudita que obedecia a um padrão pré-elaborado de 

arranjo, o Choro, no seu início, não apresentava um arranjo pré-definido. Cada 

integrante do grupo definia o seu arranjo, “o que iria tocar” durante a performance, 

ficando a criação do arranjo condicionada à pratica musical em grupo. (VELLOSO, 

2006). 

Coube à indústria fonográfica a tarefa de interferir nessa prática de construção 

dos arranjos, na medida em que, na perspectiva de atender ao gosto do público 

consumidor, procurava uma nova opção para o som regional dos grupos de choro 

através de uma sonoridade que se aproximasse das jazz bands. 

 

[...] estes novos processos de arranjo, mais técnicos, transformaram de 
forma contundente a prática musical do choro. Estas transformações foram 
motivadas, em parte, por uma crescente, e exigente indústria fonográfica, 
que procurava nos novos arranjadores, vindos do jazz e da música erudita, 
traduzir a música brasileira para um novo formato, ou seja, a gravação. Não 
devemos é claro afirmar que tivemos somente estes fatores de 
transformação. Assim como não devemos apontar somente alguns 
responsáveis. Mas como pudemos perceber, a adoção de novos 
instrumentos como o saxofone, e de um novo repertório, que misturava 
gêneros estrangeiros como o foxtrote e o cakewalk, com o choro, o maxixe 
e o samba proporcionaram aos grupos um enriquecimento musical 
significativo, possibilitando aos músicos, novas experiências e descobertas. 
(VELLOSO, 2006, p. 67-68) 
 
 

No âmbito da música erudita no Brasil, a “Semana de Arte Moderna de 1922”, e 

sua declarada valorização da arte nacionalista em muito contribuiu para a ampliação 

do repertório erudito voltado para o saxofone no Brasil. Alguns compositores 

dedicaram várias obras ao instrumento, a exemplo de Heitor Villa-Lobos e Radamés 

Gnatalli16, dentre outros. 

 

                                                           
16

 Dentre as obras escritas por Villa-Lobos e Radamés podemos citar a Fantasia para saxofone em si 
bemol de 1948 e o Concertino para saxofone alto e orquestra, de 1954, respectivamente. 
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2.1.4. O Início do Choro 

 

Em seu trabalho de Mestrado, Velloso (2006), indica que “o choro como uma 

forma de tocar surgiu por volta de 1870, ano em que os músicos populares do Rio 

de Janeiro, então capital do Brasil, começaram a interpretar de maneira diferente a 

polca, que já era dançada e tocada desde 1844”. (VELLOSO, 2006, p.4). 

O músico e estudioso do tema, Henrique Cases (1998) aponta o ano de 1845 

como uma data importante para o Choro, já que foi neste ano, mais precisamente no 

mês de julho, que o Teatro São Pedro recebeu alguns dançarinos de polca oriundos 

de Paris, onde a dança era muito apreciada. (CASES, 1998, p.17).   Certamente este 

evento trouxe para o Brasil o embrião que, ao se misturar com o elemento 

afrodescendente, iria favorecer o surgimento do mais importante gênero musical 

brasileiro.       

O Choro é um dos principais gêneros da música brasileira e uma das principais 

conquistas da música urbana no Brasil. O Choro surgiu de uma mistura cultural 

ocorrida a partir da segunda metade do século XIX, que reuniu os elementos 

culturais do colonizador europeu e a influência da cultura africana, dando origem aos 

ritmos que hoje são a base da música popular urbana no Brasil. (AMADO, 2013) 

Devido a sua condição social favorecida pela chegada da corte portuguesa ao 

Brasil, em 1808, além das melhorias urbanas e, ainda, o surgimento de uma classe 

média próspera, o Rio de Janeiro se tornou o ambiente propício para que a música 

urbana se desenvolvesse. Ao final do século XIX, o Choro já se encontra 

praticamente definido como gênero musical saído de uma mistura de polca, 

habanera e tango. 

Entre os principais nomes de destaque do Choro, no seu início, estão: o 

flautista Joaquim Antônio Callado, os pianistas Chiquinha Gonzaga e Ernesto 

Nazareth e o maestro Anacleto de Medeiros, que compuseram quadrilhas, polcas, 

tangos, maxixes, xotes e marchas, estabelecendo os pilares do Choro e da música 

popular carioca da virada do século XIX para o XX. (DINIZ, 2006, p. 20). 

Quanto a sua forma, o Choro geralmente apresenta três partes, embora 

existam Choros com apenas duas. Segue a forma rondó (sempre voltando à primeira 

parte). Outras características do Choro são: o compasso binário e seu aspecto 
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modulante. Raramente um Choro deixa de apresentar modulações no transcurso de 

qualquer uma das partes. 

Os grupos que tocam Choro são conhecidos também pelo nome de “regional”. 

Em sua instrumentação, o Choro utiliza violão (de seis e sete cordas), bandolim, 

cavaquinho, flauta, saxofone, clarineta e pandeiro. O violão de sete cordas 

geralmente é usado para fazer a “baixaria” ou “bordoadas”, que são contrapontos 

improvisados, executados geralmente nas cordas mais graves do violão, os bordões. 

No contexto interpretativo, o Choro se caracteriza pela liberdade de 

interpretação rítmica, onde as alterações das divisões de tempo e as variações das 

acentuações rítmicas geram novos conceitos fraseológicos: “A flexibilidade métrica 

em relação à pulsação faz com que as acentuações da melodia sejam deslocadas 

[...]” (GOMES, 2007, p. 61). Trata-se, na verdade, de uma reinterpretação do 

conteúdo previsível de uma partitura. Partindo para uma flexibilidade rítmica na 

execução, o intérprete cria uma nova performance, cada vez que torna a executar o 

mesmo Choro. A naturalidade com que isto acontece deixa transparecer uma 

realidade onde compositor e intérprete adquirem a mesma importância no contexto 

criativo da obra. 

A regra para um bom chorão, portanto, é ‘variar’, em certa medida, a 

pretendida rigidez semântica da notação musical. O caráter prescritivo da 

pauta, aqui, abre espaço para instruções que, embora não escritas, 

demonstram-se histórica e musicalmente essenciais. (AMADO, 2013). 

 
 

2.1.5. Conceito de Arranjo 

 

Em sua Dissertação de Mestrado com o título “Pixinguinha e a Gênese do 

Arranjo Musical Brasileiro”, Paulo Aragão (2001) discorre sobre o fato de que o 

arranjo é um elemento relativamente negligenciado pela bibliografia acadêmica que 

trata da música popular brasileira. Ele afirma na introdução do seu trabalho: “[...] são 

raros os estudos que tomam o arranjo como objeto central [...] no máximo um 

tratamento secundário, sempre atrelado a outras questões que conduzem as 

discussões”. (ARAGÃO, 2001). O autor afirma a importância da abordagem centrada 

no arranjo, uma vez que o mesmo desempenhou um papel fundamental no 

desenvolvimento e consolidação da música popular brasileira. Ainda segundo ele, a 
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atuação dos arranjadores é tão marcante e decisiva quanto a dos compositores e 

intérpretes. 

Conceitualmente, a palavra “arranjo” pode remeter a diversos significados 

dentro da música, principalmente para aqueles que não possuem um conhecimento 

musical mais amplo. Muitos utilizam o termo como sinônimo de: orquestração, 

arregimentação, ordenação de material disperso, adaptação, transcrição, tradução e 

transposição. O arranjo, em sua função mais nobre, cumpre a missão de 

reelaboração de uma partitura, mantendo a ideia central do compositor; no entanto, 

permitindo uma intervenção com maior ou menor grau de criação, dependendo dos 

objetivos do arranjador em relação à obra trabalhada. 

De acordo com Aragão (2001), a revista Phonoart, na edição de 15 de janeiro 

de 1929, define arranjo como sendo “o transporte de uma obra musical para outro 

destino. É a redução de uma partitura de coro ou orquestra para o piano ou para 

qualquer outro instrumento. É a transformação de uma composição, a fim de torná-la 

acessível a outras categorias de executantes, ou torná-la de acordo com as normas 

modernas da música”. No entanto, ele utiliza como ponto de partida, para criar uma 

definição mais atualizada de “arranjo”, dois dicionários estrangeiros: O primeiro, o 

New Grove Dictionary, especializado na música clássica, cuja definição de arranjo 

seria “a reelaboração de uma composição musical, normalmente para um meio 

diferente do original”, enquanto o New Grove Dictionary of Jazz traz um conceito 

baseado na música popular, no que o arranjo seria “a reelaboração ou recomposição 

de uma obra musical ou de parte dela (como a melodia) para um meio ou conjunto 

diferente do original”.  

Os conceitos são parecidos, no entanto, a música popular permite uma maior 

flexibilidade, quando nos referimos à preservação de elementos originais da 

composição. Há quem afirme que um arranjo na música popular funciona como um 

processo de “recomposição” ou “reelaboração” ou os dois.  Já um arranjo para uma 

música erudita requer certo cuidado, quanto à preservação dos elementos originais 

da peça. Isso torna o arranjo para a música popular menos rigoroso em relação ao 

aspecto de fidelidade à partitura original, ou seja, ao arranjador é concedida uma 

liberdade que ele não teria na música clássica. (ARAGÃO, 2001, p.15). 

Para finalizar, conclui-se que o arranjador, através de suas ferramentas 

criativas, pode: transformar, modificar, reelaborar, ordenar, adaptar e recriar uma 
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obra musical. O resultado dessa intervenção pode ser esteticamente menos ou mais 

afastado do produto original, dependendo do grau de intervenção utilizado. 

 

2.1.6. O Arranjo na Música Brasileira 
 

Antes de falar de arranjos de Choro para quarteto de saxofones – o que se 

constitui no principal foco desta pesquisa – faz-se necessário conhecer um pouco da 

evolução da instrumentação na música brasileira da primeira metade do século 

passado.  

A partir de 1929, o Brasil vive a “Época de Ouro” da música popular. Foram 

vários os fatores que contribuíram para essa efervescência neste período. Um 

destes fatores, de grande importância, foi a descoberta de novas tecnologias de 

gravação, que permitiram a utilização de orquestras maiores nos estúdios para 

acompanhamento de cantores. Neste período, dois músicos “arranjadores” atuaram 

efetivamente nas orquestras destes estúdios: Pixinguinha17 e Radamés Gnattalli18. 

Estes dois músicos deram início ao processo de desenvolvimento da instrumentação 

na música popular brasileira da primeira metade do século XX, com arranjos 

impregnados de elementos rítmicos, resultante da influência africana na música do 

colonizador europeu. 

A utilização de instrumentos percussivos junto às orquestras de rádio e 

estúdios de gravação, misturando elementos musicais eruditos e populares, foi um 

dos fatores que motivaram, segundo Mário de Andrade (1989), a busca de uma 

                                                           
17

 Compositor, orquestrador, flautista e saxofonista, Alfredo da Rocha Vianna ou “Pixinguinha” como 

era mais conhecido nasceu em 23 de abril de 1897 no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro. 
Aprendeu música com Irineu de Almeida que era inquilino de seu pai e tocava trombone, oficleide e 
bombardino. Em 1919 formou o conjunto "Os Oito Batutas" conquistando rapidamente a fama de 
melhor conjunto típico da música brasileira. Em 1929 obteve o primeiro lugar num concurso para 
orquestrador da gravadora RCA Victor no qual se inscreveu com uma orquestração de "Carinhoso". 
Em 1931 organizou e integrou como flautista, arranjador e regente o Grupo da Guarda Velha, 
conjunto que reuniu alguns dos maiores instrumentistas brasileiros da época entre os quais Donga e 
João da Bahiana. Neste mesmo ano foi contratado pela Gravadora Columbia atuando como regente e 
arranjador da Orquestra. Em 1946, largou a flauta passando a se dedicar ao saxofone. Nessa época, 
formou dupla com o flautista Benedito Lacerda. Em 1973, faleceu vitimado por problemas cardíacos 
em pleno domingo de carnaval.  
18

 Radamés Gnattalli foi compositor, arranjador, regente e pianista.  Entrou para o Conservatório de 

Porto Alegre aos 14 anos para estudar piano.  Até se formar no conservatório, estudava para ser 
concertista, como aluno do professor Guilherme Fontainha além de tocar com a Jazz Band Colombo. 
Mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro no início de 1930 onde passou a dedicar-se com 
afinco à composição. Foi regente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Autor de seis mil arranjos, 
sendo considerado o melhor arranjador de música popular do Brasil. Em 1987, faleceu vítima de 
derrame. 
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identidade para a música brasileira no início do século XX. Henrique Cazes (1998) 

menciona a inserção de instrumentos percussivos na orquestra, a exemplo da 

bateria, que era comum nos grupos populares: “É nas gravações orquestrais 

dirigidas por Pixinguinha que a percussão aparece pela primeira vez com destaque”. 

(CASES, 1998, p.78).  

 

“Não se trata simplesmente de colocar ao fundo um ritmo constante, mas 

sim de usar o omelê, a cabaça, o prato e faca, o pandeiro e a caixeta (...), 

como um naipe que brilha tanto ou mais que os sopros ou a base 

harmônica.” (CASES, 1998, p. 69). 

 
 

Pixinguinha foi o responsável por organizar a Orquestra Victor Brasileira, em 

1929, que contava com músicos do mais alto calibre como: Luis Americano no 

saxofone e clarineta, Bonfíglio de Oliveira no trompete e Luperce Miranda no 

bandolim. “Durante os anos 30, Pixinguinha dividiu os arranjos da Orquestra Victor 

com Radamés, ficando com a parcela mais rítmica do repertório, enquanto Gnattali 

cuidava da parte mais romântica”. (CAZES, 1998, p. 71). 

Nos arranjos produzidos por esses dois músicos, percebe-se que a inserção de 

novos instrumentos na orquestra resultou numa estética que refletia a nova cara da 

música popular que se tornava cada vez mais comercializada e consumida. Essa 

nova maneira de escrever arranjos, incorporando novos instrumentos, facilitado pelas 

novas técnicas de gravação, propiciou à orquestra reproduzir o gingado19 tão 

característico da música brasileira. 

 

2.1.7. O Jazz no Arranjo de Choro 

 

Em 1938, o jovem Severino Araújo, com apenas 21 anos, recém-chegado a 

João Pessoa foi convidado a atuar na já famosa Orquestra Tabajara. O jovem 

Severino era um fã do clarinetista americano Benny Goodman, e ao assumir a 

orquestra, exigiu que esta passasse a ter a mesma composição de uma big band 

americana. Este fato mudaria realmente o rumo da orquestração do Choro no Brasil. 

                                                           
19

 Vide nota de rodapé nº 6. 
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Antes, porém, é interessante mencionar um fato ocorrido, quando o grupo “Os 

Batutas20” regressaram de Paris em 1922, após um período de seis meses, se 

apresentando em algumas casas de dança. O grupo foi injustamente criticado por ter 

sido influenciado pelo jazz. Segundo Cazes (1998), isso foi um grande mal 

entendido já que, em Paris, nessa época existia todo tipo de música de vários 

países. “Dentro dessa Babel musical seria muito estranho que Pixinguinha e sua 

turma sofressem influência de apenas uma das tendências em voga.” (CAZES, 

1998, p. 60). 

Somente com a sua ida para o Rio de Janeiro, em 1944, é que Severino 

começa a aplicar aos arranjos de samba e outros ritmos brasileiros que elaborava a 

mesma linguagem americana de orquestração que ele ouvia. 

Quando em 1945 veio o resto da turma, a Orquestra Tabajara já estreou 

no Rio com um repertório diferente: sambas e choros arranjados à maneira 

norte-americana. Entenda-se por resto da turma, inclusive os irmãos Plínio 

(baterista), Manoel (trombonista), Jaime (saxofonista e flautista) e José, 

que ficou conhecido como Zé Bodega, considerado o maior sax-tenor de 

todos os tempos na música brasileira. (CAZES, 1998, p. 120). 

A partir do sucesso da Orquestra Tabajara tocando e gravando Choro com a 

linguagem das big-bands americanas, outras orquestras seguiram a mesma linha 

adotada por Severino Araújo. Entre elas, as orquestras dos maestros: Fon-Fon, 

Francisco Sergi, Guio de Moraes, Maestro Chiquinho e muitas outras. 

Outro músico de destaque no cenário do Choro moderno com influências 

jazzísticas foi o saxofonista K-Ximbinho, que chegou ao Rio em 1938, passando a 

atuar em várias orquestras. Apesar de ser um ótimo instrumentista, foi como 

compositor que K-Ximbinho mais se destacou, compondo inúmeros Choros com a 

clara influência harmônica do Jazz.  

 

2.1.8. Processo Analítico 

 

O Processo de análise rítmica dos choros selecionados foi trabalhado, 

inicialmente, a partir da partitura original com seus compassos devidamente 

                                                           
20

 Por ter viajado à Paris com apenas sete componentes, o grupo se chamou “os Batutas” ao invés de 
“Os 8 Batutas”.  
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numerados para uma melhor visualização dos trechos analisados. Para proceder à 

análise rítmica do arranjo, foi necessário fazer uma espécie de decomposição da 

melodia em estruturas menores (elementos fraseológicos), no sentido de desvendar 

informações ocultas nessa melodia que possam trazer à luz as possibilidades 

rítmicas para a construção de um arranjo em sintonia com a gênese musical do 

choro. 

 

Análise Rítmica do Arranjo do Choro “Ainda me Recordo” 

 

A primeira análise rítmica desta fase do trabalho se dará sobre o arranjo do 

Choro “Ainda me Recordo”, de Pixinguinha e Benedito Lacerda, composição datada 

de 1946, período em que os dois músicos atuavam em dupla.  

Sobre a formação deste “Duo”, Cases (1998, p. 73) afirma que Pixinguinha 

atravessava um período difícil por falta de trabalho, o que o levou a aceitar a 

proposta de Benedito Lacerda, que lhe arranjaria gravações e edições para as suas 

músicas. Também fazia parte do acordo que todas as músicas gravadas pelos dois 

passassem a ter a co-autoria de Benedito e, ainda, que Pixinguinha deixasse de 

tocar a flauta para tocar o sax-tenor.   

Na gravação original da dupla constata-se que o protagonismo em relação ao 

solo fica a cargo da flauta de Lacerda, enquanto o sax de Pixinguinha se limita a 

fazer os contrapontos. No arranjo para quarteto de saxofones, não só foi mantida a 

forma original, como também foram preservados todos os contrapontos originais, 

além da inclusão de outros.  

O ritmo da melodia original, junto ao contraponto do saxofone, fornece todos os 

indicativos do desenvolvimento rítmico da peça. Dessa forma, o arranjo para o 

acompanhamento dos demais instrumentos preservou a ideia rítmica original do 

autor. Interferir nessa estrutura com outros elementos rítmicos não condizentes com 

o pensamento do autor significaria levar a composição para outra estética musical.  

Na figura 2, podemos observar um trecho da partitura que contém a melodia e 

o contraponto originais: 
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Figura 2. 
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A primeira observação que temos a fazer em relação a este Choro é que sua 

melodia está baseada predominantemente na célula rítmica do quarto de tempo: 

 

Figura 3.  

        

 
Em relação à sua forma musical, este choro difere dos choros tradicionais escritos 

no início do século, que continham três partes: Parte A, B e C. Neste, nós iremos 

encontrar a seguinte forma: 

Introdução       Parte A       Parte B      Parte A       Coda  

 

Introdução 

O arranjo começa com um tutti do quarteto dialogando com o sax-alto, que 

descreve um arpejo descendente. Observa-se aí que este diálogo apresenta dois 

ritmos distintos: o primeiro do tutti, que utiliza a célula do quarto de tempo, e o 

segundo do sax-alto que descreve um acorde descendente numa sucessão de 

semicolcheias.  

 
 
Figura 4. 
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A partir do quinto compasso se estabelece um diálogo entre as duplas “alto e 

barítono”; e “soprano e tenor”, numa seção com frases predominantemente 

anacrúsicas, até chegarem novamente ao tutti no nono compasso. 

 

Figura 5. 

 

 
 
 Os quatro compassos seguintes (10-13) que antecedem a melodia (Parte A) 

são exposição da base rítmica, na qual se apoiará a melodia. Nota-se que a voz 

grave (barítono) produz as notas de apoio (na cabeça dos tempos), necessárias para 

que os demais instrumentos toquem em contratempo numa textura homofônica. 

 

Figura 6. 

 

 
Nos primeiros quatro compassos da Parte A (comp. 14), melodia e 

acompanhamento se repetem (comp. 14-17); daí a explicação para o uso do 
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ritornelo, já que não há nenhuma mudança rítmica ou melódica no arranjo. Observa-

se uma variação da célula rítmica principal no acompanhamento executado pelo alto 

e tenor. Essa pequena variação tem o objetivo de tornar a melodia no soprano mais 

livre. 

 

Figura 7. 

 

 
 
Logo em seguida, a melodia mais lírica (comp. 18) requer um 

acompanhamento mais expressivo, razão pela qual alto e tenor desenvolvem um 

acompanhamento com figuras de tempo mais longas, no intuito de conferir mais 

liberdade expressiva ao solista. Em seguida (comp. 22-25), a melodia principal 

subitamente descreve uma espécie de ponte transitória, de caráter intensivo, onde o 

acompanhamento segue a lógica do baixo: primeiro numa articulação em stacatto 

(comp. 22-23); depois, numa articulação marcada sobre a unidade de tempo (comp. 

24-25). 
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Figura 8. 

 

 
 
Concluindo a Parte A, a base rítmica volta a sua forma original (comp. 26) no 

acompanhamento de alto e tenor, enquanto o barítono permanece na sua marcação 

sobre as unidades de tempo. No compasso trinta, a frase que conclui a Parte A 

(executada no soprano) tem o reforço oitavado do sax-tenor (comp.30-33), efeito que 

confere à melodia uma afirmação rítmica, reforçando o sentido conclusivo da frase. 

Neste momento, o sax-alto apenas cumpre a função de complementação harmônica. 

 

 Figura 9. 

 

 
 
Na Parte B (comp. 35), há uma mudança determinante quanto ao caráter 

expressivo da composição. Os dois compassos que antecedem a melodia 

descrevem a mesma base rítmica do início (comp. 10); porém, na tonalidade 

homônima (Fá menor). Esta mudança de modo faz com que o acompanhamento 
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adquira uma concepção mais contida na sua condução. O arranjo adquire um 

caráter mais melancólico, com adição de contracantos que substituem a marcação 

observada na primeira parte. 

 

Figura 10. 

 

 
 
Após uma preparação original executada pelo sax-barítono, uma nova 

mudança de tonalidade acontece. Desta vez, o tom vai para Lá bemol (comp. 56), 

onde o acompanhamento do sax-alto e tenor se resume em figuras de mínimas 

fazendo harmonização, enquanto o sax-barítono descreve um contraponto em 

arpejos descendentes. 

 

Figura 11. 
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Na frase final da Parte B, a melodia (soprano) começa com uma síncope 

(comp. 69). No arranjo, os demais instrumentos também executam a síncope no 

mesmo tempo da melodia. O detalhe é que, além da acentuação do arranjo, desta 

vez não existe a nota de apoio no primeiro tempo executada pelo sax-barítono.  

Esta mesma acentuação volta a aparecer no último compasso desta mesma 

frase (comp. 72) executada apenas pelo sax-alto e barítono, para então a música se 

encaminhar para repetir a Parte A. 

 

Figura 12. 

 

 
 

Após a repetição da Parte A, a música se encaminha para a Coda (comp. 75), 

que começa com uma melodia cromática ascendente no soprano, acompanhada 

pelos demais instrumentos, que executam semínimas também em movimento 

cromático ascendente. A explicação pela opção do uso das semínimas, no 

acompanhamento, ocorre em função da melodia já possuir uma rítmica sincopada 

muito intensa que, por si só, já movimenta os compassos iniciais da Coda. 
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Figura 13. 

 

 
 

 Finalmente a música se encaminha para o seu final, onde uma anacruse é 

lançada pelo sax-soprano (comp. 80) e, imediatamente, imitada na sequência pelo 

sax-alto, tenor e barítono, até que todos se juntam num tutti (comp. 82)  para então 

finalizar a peça. 

 

 Figura 14. 
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Análise Rítmica do Arranjo do Choro “Sempre” 

 

Figura 15. 
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A análise rítmica seguinte será sobre o arranjo do Choro “Sempre”, do 

compositor norte-rio-grandense K-Ximbinho21, gravado pela Orquestra Tabajara, do 

Maestro Severino Araújo, em 1951. Além de clarinetista e saxofonista, K-Ximbinho 

se destacou também como compositor de diversos gêneros musicais; mas foi 

através do choro que ele obteve seu maior prestígio, levando este estilo a uma 

consciente e habilidosa integração com as harmonias jazzísticas.  

Neste arranjo, o nível de intervenção criativa foi mais profundo que o utilizado 

no arranjo do choro anterior. Começando pela ampliação da forma musical onde 

foram inseridas outras partes, como mostra o esquema da figura abaixo: 

Esquema formal original: 

Parte A         Parte B        Parte A         Fim 

Esquema formal do arranjo: 

Introdução        Parte A        Parte B        Parte C (Fuga)       Parte A        Coda 

Para uma melhor visualização do esquema formal do arranjo, veja a figura abaixo: 

 

Figura 16. 

 

Com início tético, a melodia deste Choro – na tonalidade original de Fá maior 

– está construída sobre grupos de quatro semicolcheias por tempo, com pouca 

                                                           
21 Sebastião de Barros, mais conhecido com K-Ximbinho, apelido que ganhou quando serviu ao 

Exército. Iniciou seus estudos musicais na clarineta na banda de música de sua cidade, Taipu/RN. 
Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1942 e no início dos anos 1950 passou a estudar harmonia e 
contraponto com o conceituado músico, Koellreutter. Dedicou-se ao "jazz", ao choro e ao conjunto 
regional. Foi ainda um importante divulgador do choro, por meio de obras como "Sonhando" e 
"Sonoroso". Foi integrante da Orquestra Tabajara (1938), Orquestra do Maestro Fon-Fon (1942), 
Orquestra do Maestro Napoleão Tavares (1943), retornando à Orquestra Tabajara em 1945. Também 
fez parte do conjunto Sete de Ouro em 1965. Trabalhou como arranjador na TV Globo e integrou a 
Orquestra Sinfônica Nacional, da Rádio MEC. Faleceu em 1980 no Rio de janeiro/RJ. 
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incidência de síncopes no percurso da melodia, o que só ocorre uma única vez, na 

segunda parte do choro (comp. 20).  

O arranjo foi criado com uma introdução sobre motivos rítmicos da melodia 

original do início e da segunda parte do choro, colocado para o sax-soprano. Em 

relação ao tratamento rítmico empregado nos demais instrumentos, a opção 

escolhida apresenta uma textura homofônica, onde saxofone alto, tenor e barítono, 

inicialmente, pontuam a melodia desenvolvida no soprano para, logo após 

estabelecer um fraseado independente (comp. 4), que logo se conclui num tutti mais 

adiante, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 17. 

 

 

 A parte A inicia-se com o soprano fazendo a melodia principal e os demais 

saxofones fazendo um acompanhamento, usando duas células rítmicas 

complementares (comp. 10-13). As mesmas células se repetem logo em seguida 

(comp. 14-17). 

Figura 18. 
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A seguir, a melodia principal passa a ser executada pelo sax-alto (comp. 18), 

que a conduz até o término da Parte A. O sax-soprano passa a fazer uma 2ª voz 

(comp. 19), numa variação melódica da melodia principal. O acompanhamento 

continua utilizando as duas células rítmicas complementares, através do sax alto e 

sax-barítono (este último só faz a célula 1 e logo passa a fazer um baixo marcado 

que vai até o final da Parte 1). Uma nova célula é introduzida pelo soprano e alto no 

final da Parte 1 (comp. 23-24).   

 

Figura 19. 

 

  
 

A Parte B do Choro está na tonalidade relativa (Ré menor) e inicia num ritmo 

anacrúsico (diferente do início tético da Parte 1), com o sax-tenor dobrando o sax-

soprano na melodia principal (comp. 27-30). O acompanhamento deste trecho, feito 

por alto e barítono, é simples, se limitando a uma marcação em semínimas através 

de movimento contrário. 

Figura 20.  
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 A próxima frase da melodia é tocada pelo soprano e imediatamente imitada 

pelo tenor. Isto acontece por duas vezes (comp. 31-34). O acompanhamento desta 

vez descreve uma célula rítmica muito simples, com a intenção clara de interferir o 

mínimo possível no diálogo de soprano e tenor. 

 

Figura 21. 

 

 

 A seguir o sax-soprano executa um trecho da melodia de muita intensidade 

rítmica (comp.35-38), o que leva o acompanhamento dos demais instrumentos a 

uma textura rítmica menos intensa e mais harmônica, como forma de dar maior 

liberdade interpretativa ao solista. Observa-se entre sax-alto e sax-barítono um 

dueto em movimento ascendente. 

 

Figura 22. 
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 A frase final da melodia da Parte B (comp. 39-42) é composta de três partes 

(membros de frase), com a mesma estrutura rítmica: grupo de sete ou seis 

semicolcheias, seguidas de uma colcheia como mostra o exemplo abaixo: 

 

Figura 23. 

 

 

 

 Como forma de acompanhamento para esta frase, optamos por usar uma 

célula rítmica com efeito pausado (comp. 39-40), na intenção de deixar a melodia 

descoberta, para, logo em seguida, concluir a Parte B (comp. 41-42). 

 

Figura 24.  

 

 
 

Na volta à Parte A temos uma seção de improvisos sobre o mesmo 

acompanhamento, que serviu de base para a melodia. 
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Figura 25. 

 

 
 

Na Parte C foi incluída uma pequena fuga22, cujo tema foi construído a partir da 

inversão da melodia inicial da Parte B. Aqui não desenvolverei uma análise sobre a 

rítmica empregada nesta fuga, pelo fato da mesma ter sido construída em sua forma 

convencional, ou seja, não foi utilizado, o mesmo tratamento rítmico empregado nas 

demais partes do arranjo. A sua inclusão no arranjo se deu por uma questão de 

analogia entre as semelhanças da melodia barroca com a melodia do Choro. Neste 

sentido, a opção por inserir uma nova parte na música em forma fugata, foi a 

solução encontrada pelo arranjador para demonstrar estas semelhanças. 

Novamente se ouve a Parte A, logo após a Fuga. A partir daí, o arranjo se 

encaminha para o seu final, através da Coda, que apresenta a mesma configuração 

rítmica da introdução. 

Figura 26. 

 

                                                           
22

  Tipo de composição musical polifônica onde o tema é repetido por outras vozes que entram 
sucessivamente e continuam de maneira entrelaçada. 
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2.1.9. Conclusão 

Ao escolher falar sobre a música brasileira, especificamente sobre o Choro e 

seu universo rítmico, retratado em arranjos para quarteto de saxofones, o desafio 

que se apresentou para esta investigação foi tão complexo, quanto a própria tarefa 

de discorrer sobre a evolução rítmica dos diversos gêneros da música brasileira.   

Pesquisar a música brasileira é sempre uma forma prazerosa de estudar, 

principalmente quando a ênfase recai sobre o seu universo rítmico, uma das áreas 

de maior complexidade da música popular no Brasil, que representa uma fonte 

inesgotável de possibilidades investigativas. 

A riqueza de detalhes dos elementos formadores da música popular brasileira 

fornece uma grande quantidade de caminhos para o trabalho de investigação 

gerando, no pesquisador, um nível de envolvimento que termina por fazê-lo 

enveredar por assuntos tão fascinantes, quanto aquele que se constituiu no objeto 

principal da sua pesquisa.  

Diante das constatações levantadas no decorrer deste trabalho, chegamos à 

conclusão que a elaboração de arranjos para quarteto de saxofones, a partir do 

Choro, remete a determinados questionamentos em relação aos procedimentos 

criativos, os quais o arranjador deve seguir.  É interessante observar que estes 

procedimentos envolvem a escolha criteriosa de elementos formadores do Choro, 

que servirão como material temático para a construção dos arranjos.  Neste caso, a 

escolha terá uma influência decisiva no processo de recriação da obra original. 

Durante o processo de análise dos Choros, uma constatação ficou muito 

evidente: A estrutura rítmica da linha melódica tem um papel decisivo na escolha 

dos critérios adotados no acompanhamento a ser utilizado. Por mais inventivo que 

seja o arranjo, o acompanhamento rítmico vai estar sempre atrelado aos aspectos 

fraseológicos da melodia principal. Numa formação, onde o resultado sonoro não 

apresenta grande variedade de timbre, a elaboração rítmica construída para o 

acompanhamento é fundamental para a compreensão dos elementos que compõem 

a estética do gênero trabalhado. 

Por outro lado, a inclusão de instrumentos de percussão, no quarteto de 

saxofones, deveria tomar parte no trabalho inicial do arranjador, para que estes 

instrumentos percussivos pudessem participar do processo criativo do arranjo e não, 
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simplesmente, serem inseridos como incrementação rítmica (produtores de 

“levadas”) depois do arranjo finalizado. Certamente, essa prática proporcionará um 

ganho significativo ao acompanhamento no quarteto.  

Considerando-se, ainda, que a utilização de técnicas estendidas ampliam 

consideravelmente as possibilidades sonoras dos instrumentos musicais e, por 

conseqüência, a capacidade criativa dos arranjos,  o saxofone se insere 

perfeitamente nessa situação estética, por ser um instrumento que apresenta muita 

versatilidade de execução, mesmo sendo um instrumento melódico na sua essência. 

 Diante de tantas possibilidades criativas, é de se esperar que, na área de 

criação de arranjos musicais para quarteto de saxofones, possamos ter trabalhos 

que possam traduzir os efeitos das inúmeras variantes rítmicas, através das quais a 

música brasileira se manifesta. 

Enfim, ao fazer essa abordagem sobre a confecção de arranjos para quarteto 

de saxofones a partir do Choro, a pesquisa não visou à formulação de nenhum 

método sobre o assunto; mas buscou ampliar, através desta discussão, novas 

possibilidades criativas que permitam expandir o universo rítmico, no âmbito da 

escrita musical para quarteto de saxofones e, por consequência, para o saxofone 

brasileiro. 
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2.2. RELAÇÃO HARMÔNICA ENTRE DEBUSSY E GOMES: SEMELHANÇAS E 
DIFERENÇAS ENTRE DUAS ESCOLAS 

 

Esta pesquisa foi apresentada como requisito parcial da disciplina Análise 
Composicional I, ministrada pelo Prof. Dr. Wellington Gomes para o Mestrado 
Profissional em Música na área de Criação/Interpretação. 

Almir Santos de Medeiros 
almir.medeiros@hotmail.com 

 

Resumo 

O presente trabalho pretende investigar o universo harmônico de duas composições de diferentes 
épocas e estilos, através de uma análise comparativa que possa apontar semelhanças e diferenças 
entre as duas composições, em suas realizações harmônicas. A primeira peça analisada será o 
poema sinfônico, “Prélude à l’après-midi d’um Faune”, composta entre 1892 e 1894 pelo compositor 
francês Claude Debussy, considerada por muitos musicólogos como o marco inaugural da música 
moderna. A segunda composição, “Tambores, Ondas e Frevo” foi composta no ano de 2002, pelo 
compositor baiano Wellington Gomes. A peça foi escrita em forma de suíte, para flauta e clarineta, e 
representa uma homenagem do compositor a sua cidade, Salvador.  

 

Palavras-chave: Composição; Análise harmônica; Análise comparativa.  

 
 

Abstract 
 

The present work intends to investigate the harmonic universe of two compositions of different epochs 
and styles through a comparative analysis that can indicate similarities and differences between the 
two compositions in their harmonic realizations. The first piece analyzed is the symphonic poem, 
"Prélude à l'après-midi d'un Faune", composed between 1892 and 1894 by the French composer 
Claude Debussy, considered by many musicologists as the inaugural landmark of modern music. The 
second composition, "Tambores, Ondas e Frevo" was composed in the year of 2002, by the Bahian 
composer Wellington Gomes. The piece was written in the form of a suite, for flute and clarinet and 
represents a tribute of the composer to his city, Salvador. 

 

Keywords: Composition; Harmonic analysis; Comparative analysis. 
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2.2.1. Introdução 

 

O que pode levar um pesquisador a querer decifrar os códigos harmônicos 

embutidos em duas obras de caráter tão distintos, como é o caso das composições 

Prélude à l’après-midi d’um Faune de Claude Debussy, escrita para orquestra e 

“Tambores, Ondas e Frevo” de Wellington Gomes, escrita para um Duo de flauta e 

clarineta? 

Certamente, a curiosidade em saber o que está por trás das ideias 

desenvolvidas por estes compositores em relação aos aspectos que tomaram parte 

no processo compositivo destas obras é um dos fatores que mais intrigam aqueles 

que pretendem enveredar no caminho da análise, quer seja no seu aspecto formal, 

instrumental, fraseológico ou harmônico, como é o caso desta investigação. 

Mesmo em se tratando apenas de uma análise harmônica, vários fatores 

precisam ser observados no conjunto da análise de uma obra, como: o contexto 

cultural, valores, tecnologias, influências e experiências vivenciadas por cada 

compositor em seu tempo. No período em que Debussy compôs o seu prelúdio, a 

música passava por transformações importantes na sua estrutura. A tonalidade 

mantinha a sua hegemonia nos meios musicais e artísticos de um modo geral, não 

só em relação aos compositores, mas principalmente para o grande público 

consumidor, o que, de certa forma, inibia as iniciativas daqueles que pretendessem 

se aventurar por caminhos mais desconhecidos.  

Por sua vez, Gomes situa-se num contexto totalmente diferente, onde a música 

tonal não mais representa a única alternativa criativa em termos de composição. 

Muitas tendências e escolas musicais se sucederam desde que Debussy compôs o 

seu famoso prelúdio. Gomes compõe num ambiente, onde o tonalismo não é a única 

condição de produção artística capaz de garantir a sobrevivência de um compositor, 

em se tratando do aspecto comercial. Sua música reflete todas as particularidades 

do contexto urbano e social em que vive, no caso a cidade de Salvador no Estado 

da Bahia, conhecida no mundo inteiro por sua cultura marcada pela influência afro-

brasileira.  

No plano puramente organológico, constata-se que as composições estão 

escritas para duas formações instrumentais muito diferentes na sua estrutura. Se o 

prelúdio de Debussy foi escrito para uma orquestra sinfônica, a suíte de Gomes foi 
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escrita para um duo de flauta e clarineta. Que consequências estes dois contextos 

instrumentais trazem como influência harmônica, no momento em que o compositor 

está em plena atividade criativa?  Debussy expressa a sensibilidade de sua época 

através da subjetividade com a qual criou a sua música. Ele não precisou de 

estruturas harmônicas de tratados tradicionais para expor suas ideias criativas. 

Neste prelúdio, Debussy explora a sonoridade das ricas combinações dos sopros, 

sugerindo imagens sonoras que nos remetem a um mundo fantástico de sonhos e 

fantasias, transportando-nos através do misterioso inconsciente – que estava tão em 

voga pelas recentes descobertas de Freud. “Assim como o inconsciente que, 

descobriu-se, é um mundo imprevisível e infinito, sem cercas, este poema sinfônico 

parece levitar, fugir, esquivar-se e retornar atrevidamente como seu fauno”. (BOFF, 

2006, p. 4). 

Gomes, por sua vez, procurou nas tradições culturais de sua terra, o material 

temático com o qual desenvolveu sua composição. A música que resultou da mistura 

racial entre os povos: indígena, europeu e africano no processo de colonização do 

Brasil, deu origem a uma profusão de ritmos e danças que caracterizam a Bahia, 

estado natal do compositor.  

 

2.2.2. Prèlude à l’Après-Midi d’un Faune (Prelúdio à Tarde de um Fauno) 

“Se a música moderna teve um ponto de partida preciso, podemos identificá-lo 

nesta melodia para flauta que abre o Prélude à l’Après-Midi d’um Faune de Claude 

Debussy”. (GRIFFITTHS, 1987, p. 7). 

Esta afirmação de Griffitths (1987) define com propriedade o significado e a 

importância desta composição para o que viria a acontecer na música a partir de sua 

criação. A libertação do sistema de tonalidades (maior e menor), que foi a base da 

música ocidental desde o século XVII, motivou uma geração de compositores a 

enveredar na busca de novos caminhos que não dependessem das “velhas certezas 

harmônicas”. 

Esta peça rompe com o tradicionalismo estético em relação aos conceitos da 

estrutura teórica da música vigente na época. A música de Debussy começa a 

soprar os primeiros ventos da politonalidade, lançando os elementos que seriam 

mais tarde desenvolvidos por seus sucessores, até se chegar à música atonal. A sua 
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música valoriza o timbre de cada instrumento, transformando-o em personagem com 

uma história a ser narrada. Em relação à harmonia, seus acordes já não são 

dependentes de uma situação harmônica funcional, como se observava na música 

clássica tradicional. Estes passam a ter uma grande importância quando surgem 

isoladamente, sem que seja preciso estar participando de uma função harmônica. 

Segundo Boff (2006, p. 3), “As obras orquestrais de Debussy constituem-se em 

jogos harmônicos sutis em que a melodia parece se dissolver”. Boff continua: 

 
“(...) As melodias são sugeridas. Parecem não ter contornos definidos. 
Debussy expressa magistralmente a sensibilidade de uma época através da 
subjetividade na música.(...) Assim como o inconsciente que, descobriu-se, 
é um mundo imprevisível e infinito, sem cercas, este poema sinfônico 
parece levitar, fugir, esquivar-se e retornar atrevidamente como seu fauno. 
(BOOF, 2006, p. 4) 

 
 

Segundo alguns biógrafos de Dubussy, esta obra seria inicialmente concebida 

em forma suíte com várias partes, mas o compositor optou por deixá-la com apenas 

um movimento. O prelúdio inicia com a flauta introduzindo o tema principal, que 

descreve um desenho melódico no âmbito do intervalo de 4ª aumentada (trítono) 

começando no dó sustenido, descendo até o sol bequadro (Ex: 01) para, em 

seguida, nos comp. 03 e 04 repousar no campo harmônico de dó# menor.  

 

Exemplo 01 

 

 
 

Observa-se que o compositor não explora de forma sistemática as funções 

tonais do campo harmônico, preferindo alternar acordes, sem uma relação mais 

próxima de vizinhança como ocorre a partir do compasso 04 até o compasso 08, 

onde a alternância entre os acordes de A#m7(b5) e Bb7 conferem uma atmosfera 

modal à composição (ex: 02), valorizando mais o resultado sonoro decorrente dessa 

relação do que a funcionalidade tonal dos dois acordes. Outro detalhe importante a 
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ser observado é o uso recorrente de acordes dissonantes, sem que estas 

dissonâncias sejam geradas necessariamente pelo movimento melódico. 

 

Exemplo 02 

 

 
 

Após esta alternância de centralizações harmônicas, a composição encaminha-

se para um novo centro tonal, ré maior, onde o tema principal é novamente ouvido 

na flauta com um acompanhamento em trêmulo nas cordas (comp. 11), para, logo 

em seguida, o oboé intervir (comp.14) respondendo com uma melodia ascendente 

preparando a orquestra para o seu primeiro tutti (comp. 17), com um segundo tema 

que se desenvolve sobre a cadência suspensiva V7 – IIm7(b5) – acordes de A#7 e 

E#m7(b5) respectivamente – resolvendo, surpreendentemente, num acorde de mi 

maior (comp. 21), quando tonalmente a resolução natural seria em ré# menor, o 

acorde tônico do trecho  (Ex.03). 

 

Exemplo 03 

 

 
A partir daí (comp. 21), o tema principal é novamente ouvido na flauta, agora 

com acompanhamento arpejado na harpa na tonalidade de mi maior. Aqui o tema é 

tratado com variações e, pela primeira vez, o compositor faz uso de uma cadência 

harmônica convencional I – V7 – I (neste caso, a cadência autêntica), fazendo com 

que o tema também seja ouvido no acorde da dominante B7 (comp. 23, Ex: 04) e 
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resolva naturalmente na tônica E (comp. 26, Ex: 04), onde novamente o tema é 

ouvido seguido por algumas variações.  

 

Exemplo 04 

 

 
 

Observa-se que este trecho da composição terminará no tom da dominante B7 

(comp. 30), depois de uma breve preparação na dominante F#7 (comp. 28) como se 

fosse uma dominante da dominante de mi maior (Ex. 05). 

 

Exemplo 05 

 

 
 

A partir do compasso 31, a música adquire um clima de suspense onde o 

compositor, premeditadamente, utiliza acordes dissonantes alterados (C# alt. e Bb 

alt.), com o clarinete desenvolvendo uma variação do tema principal em diálogo com 

a flauta, sendo acompanhados por um efeito trêmulo dos violoncelos, o que confere 

um grau de dramaticidade a esta parte da obra.  

No compasso 37 a composição readquire suas características de textura 

iniciais com o oboé introduzindo uma nova melodia no campo harmônico da 
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dominante B7 (Ex. 06), tendo inicialmente um acompanhamento discreto por parte 

das cordas.  

 

Exemplo 06 

 

 
 

Logo a seguir, cordas e sopros iniciam um intenso diálogo, alternando 

constantemente o novo tema. Isto conduzirá à primeira mudança de armadura de 

clave observada na partitura, que passa a ser dó maior no compasso 44. Apesar 

desta indicação de armadura de clave, que supostamente estaria em dó maior, o 

compositor não fixa um centro tonal, preferindo trabalhar o material temático entre os 

naipes com acordes flutuantes de Dm, Bb7 e Bbm/Db (comp. 44, Ex. 07), 

estabelecendo, assim, um grande e surpreendente colorido harmônico e orquestral 

que resultará em mais uma mudança de armadura de clave no compasso 51. Nota-

se que, desta vez, a mudança de tonalidade condiz com a armadura de clave, onde 

o solo tocado pelo clarinete recebe um acompanhamento desenvolvido na 

tonalidade de lá bemol maior (comp. 51, Ex. 08). 

 

Exemplo 07 
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Exemplo 08 

 

 

Agora se espera que o compositor proceda no desenvolvimento deste tema, 

nessa nova tonalidade, mas eis que novamente ele surpreende. Diante desta 

aparente resolução em lá bemol maior (comp. 51), ele prefere usar este momento de 

forma transitória como preparação para um momento mais significativo da obra, 

onde um novo tema (tão importante quanto o tema da abertura) é introduzido no 

compasso 55 com uma nova mudança de tonalidade (e também de armadura) que, 

desta feita, passa a ser ré bemol maior. Isto nos leva a concluir que a mudança de 

tonalidade ocorrida a partir do compasso 51 (lá bemol) nada mais é do que uma 

preparação para o novo tom que estaria por vir, no caso, ré bemol maior. 

Inicialmente a melodia apoia-se sobre o acorde tônico (ré bemol) com o baixo 

revezando entre a fundamental, ré bemol, e a quarta aumentada, sol (Ex. 09). 

 

Exemplo 09 

 

 

O que observamos, no entanto, é que o compositor, mais uma vez, não se 

deixa atrair pelos caminhos da trifuncionalidade harmônica, chegando por algumas 

vezes, a sugerir estes caminhos que logo são desviados para resoluções menos 

convencionais como no caso do trecho que vai do compasso 59 ao ,compasso 63, 

onde, por duas oportunidades é utilizada a semicadência II – V7 sem, no entanto, 

buscar a resolução natural destas cadências no acorde tônico (Ex. 10). Observamos 

que a volta ao tom de ré bemol é alcançada através de uma resolução descendente 
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de semitom entre os dois acordes (D7 – Db), tipo de resolução harmônica 

descendente bastante utilizada na música jazzística.   

 

Exemplo 10 

 

 

 

A partir daí (comp. 63), o tema é novamente ouvido, desta vez no naipe das 

cordas, num segundo tutti orquestral de rara beleza, que se estende até o compasso 

78, momento em que a composição atinge o seu clímax. Neste trecho, a relação 

harmônica entre os acordes está baseada nas funções tonais (tônica, subdominante 

e dominante). Pela primeira vez nesta obra, a composição é trabalhada dentro deste 

ambiente.  Predominam as semicadências de IV – II e V – IV – II (Ex. 11). 

 

Exemplo 11 

 

 

A volta ao tema principal é feita de forma diferente, a partir do compasso 79, 

com a flauta solando a melodia sem o intervalo de 4ª aumentada (trítono), que 

caracteriza o tema desde o início. O solo acontece sobre a seguinte sequência de 
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acordes: mi maior em 1ª inversão (E/G#), dó sustenido menor com sétima (C#m7) e 

fá sustenido alterado (Ex. 12). Esta sequência harmônica flutuante (do ponto de vista 

do tonalismo) irá resolver num acorde de dó maior em 1ª inversão (comp. 83), onde 

madeiras e trompas irão desenvolver uma espécie de divertimento. 

 

Exemplo 12  

 

 
 

A partir do compasso 86, o compositor repete o mesmo material sonoro do 

compasso 79 – desta feita no tom de mi bemol com o solo no oboé – até que o tema 

inicial volta à tonalidade de mi com uma sétima, sugerindo um acorde de função 

dominante (comp. 94). Enquanto as flautas tocam o tema principal, outra melodia é 

ouvida em contraponto num violino solo com um acompanhamento em trêmulos 

duplos nas cordas. Neste ponto (comp. 96), se escuta uma alternância entre os 

acordes de ré com sétima e dó sustenido menor em 1ª inversão (D7/E – C#m/E). 

Logo após, lá menor e fá sustenido maior (Am6/E – F#/E), todos com um pedal na 

nota mi (Ex. 13).  

 

Exemplo 13 

 

 
 

No compasso 100, o tema principal é novamente ouvido simultaneamente na 

flauta e no violoncelo na tonalidade de dó sustenido maior, momento em que a 
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música se encaminha para o seu final, após uma breve modulação para o tom 

principal, mi maior. 

Para uma melhor compreensão sobre a construção dos centros harmônicos 

adotados por Debussy nesta obra, observa-se o seguinte esquema tonal (Ex. 14): 

 

Exemplo 14 

 

 
 

Apesar destas centralizações harmônicas durante o percurso da obra, Debussy 

não se prende ao princípio da funcionalidade harmônica. De um modo geral, 

percebe-se a instabilidade tonal, a qual o compositor submete a sua obra, ao fazer 

uso constante de acordes não diatônicos aos centros tonais, uso de dissonâncias 

nas melodias e acordes, além de muito cromatismo e ritmos contrapontísticos. Tudo 

isto, aliado a sua grande capacidade de orquestração, fazem desta obra um mosaico 

de subjetividade, leveza e emoções. 

 

2.2.3. Tambores, Ondas e Frevo 
 
 
“Tambores, ondas e frevo” é uma composição para flauta e clarinete, escrita 

em estilo suíte com três partes distintas, acrescidas de uma introdução. Esta peça 

foi composta, no ano de 2002, pelo compositor baiano Wellington Gomes e foi 



86 
 

dedicada ao Duo Robatto23. Aqui pretendemos fazer uma análise harmônica, 

tomando como princípio o fato de que o compositor não busca, em nenhum 

momento, a consolidação de um ou mais centros tonais, onde as ideias fluam em 

torno destes; mas através de centralizações tonais resultantes do desenho melódico 

descrito pelos dois instrumentos de modo que, harmonicamente, o aspecto melódico 

sobrepõe-se ao caráter harmônico vertical da obra. 

Na introdução, o compositor lança as ideias temáticas que irá trabalhar durante 

todo o percurso da obra. A composição começa com uma espécie de introdução da 

introdução, com os dois instrumentos executando uma escala cromática ascendente, 

partindo de um intervalo de 4ª justa entre os dois instrumentos na região do dó 

central. Após esta escala, a flauta irá descrever, no terceiro compasso, um arpejo 

descendente sobre um acorde alterado Gmaj7(b9, #11), resolvendo na 5ª diminuta 

(si bemol) do acorde relativo menor Em7(b5) com o clarinete na fundamental do 

acorde (Ex. 15). É importante observar que as harmonias sugeridas pelo autor são 

extremamente voláteis onde os acordes não guardam relação de afinidade entre si, 

resultando numa harmonia efêmera e dissonante. 

 

 

Exemplo 15 

 

 
 

No compasso 10 (Ex. 16), a flauta introduz o tema principal, que permeará toda 

composição. Conforme a narrativa vai se desenvolvendo, o tema sofrerá variações 

com adição de notas, preservando, no entanto, a sua estrutura melódica. 

Contrapondo-se a esta variação melódica, o clarinete desenvolve um 

acompanhamento, a partir de uma variação temática de forma retrógrada e invertida 

num ambiente tonal de Lá menor. 

                                                           
23

 Duo Robatto, formado pelos irmãos Lucas Robatto (flauta) e Pedro Robatto (clarineta) com atuação 
na música erudita desde a década de 80. 
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Exemplo 16 

 

 
Para criar novas paisagens sonoras, o compositor utiliza outras centralizações 

tonais revezando o tema entre os dois instrumentos (Ex. 17 e 18). 

 

Exemplo 17 

 

 

Exemplo 18 

 

 
 

A introdução termina com a execução de um fragmento do tema principal 

executado, homofonicamente, pelos dois instrumentos, distanciados por intervalo de 

3ª menor, preparando a primeira parte da composição. 

 

Tambores da Ribeira (comp. 26) 
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Nesta parte da composição em compasso 6/8, o tema reaparece no centro 

tonal de origem (lá menor), tocado inicialmente pela flauta com o clarinete 

descrevendo um acompanhamento marcado, que simula os ritmos dos tambores 

influenciados pela cultura musical afro-brasileira. (Ex. 19).  

 

Exemplo 19 

 

 
 

Observa-se que o tema é sempre seguido por uma espécie de divertimento 

com os instrumentos, executando melodias arpejadas e dissonantes, ora em 

movimento contrário, ora em movimento direto que sugerem situações harmônicas 

momentâneas cheias de cromatismo (Ex. 20). Tema e divertimento se alternam 

sucessivamente, sempre em centralizações tonais diferentes. Este diálogo 

estabelecido entre os instrumentos irá desaguar em dois pedais executados pela 

flauta com contraponto de clarinete (Ex. 21). Os pedais sugerem ambientes 

harmônicos de Fá e Ré mixolídio, respectivamente, até que o tema volte a ser 

novamente executado (desta vez em uníssono), seguido por um divertimento que 

finaliza este movimento. 

 

Exemplo 20 
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Exemplo 21 

 

 
 
Ondas de Itapuã (Comp. 88) 

Aqui há uma transformação do padrão rítmico da primeira com a adição de 

contornos melódicos em forma de ondas. Uma variação do tema, meio tom acima do 

tom original, introduz o movimento que é ritmicamente construído sobre diferentes 

fórmulas de compassos que se alternam constantemente. O tema volta a surgir no 

compasso 92, mas logo é interrompido por efeitos que sugerem o vento e as ondas 

da Praia de Itapuã, a partir do compasso 95, onde o cromatismo descrito pela flauta 

executado em frullato recebe um acompanhamento arpejado por parte do clarinete, 

executando dois acordes sucessivos: Sol bemol e Sol bequadro (Ex. 22).  

 

 

Exemplo 22 

 

 
 

O efeito das ondas é obtido com os dois instrumentos descrevendo um arpejo 

ascendente (no âmbito do intervalo de 4ª diminuta), desfeito rapidamente por um 

cromatismo descendente que encontra a nota de partida. A distância intervalar entre 

os instrumentos é de uma terça maior. (Ex. 23).  
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Exemplo 23 

 

 
 

O efeito do vento e das ondas será ouvido novamente, até chegar a uma 

espécie de clímax demonstrado pelo trinado executado na flauta, que dá a 

impressão de ondas arrebentando na praia. Esse efeito é ouvido em dois momentos: 

o primeiro a partir do compasso 117 (num ambiente tonal de lá menor e lá maior) e o 

segundo a partir do compasso 125 (num ambiente tonal de fá# maior). A partir daí, o 

que se ouve é um diálogo que se estabelece entre os dois instrumentos através de 

um jogo imitativo que irá preceder o último movimento da composição. 

 

Praça Castro Alves (comp. 140) 

A principal característica, neste movimento, é o ritmo extremante sincopado do 

frevo. Desta vez o tema está baseado dentro deste elemento identificador (Ex. 24). 

Ele surge na flauta desacompanhada no início do movimento, que logo começa a 

desenvolver uma atmosfera típica do frevo cheio de sincopações até a entrada 

contrastante do clarinete no compasso 145, com uma nota longa (essa alternância 

melódica se repetirá em diversos momentos durante todo o transcurso do 

movimento). Novamente o tema (acrescido de uma nota) é ouvido no compasso 149 

tocado pela flauta com acompanhamento sincopado do clarinete (Ex. 25). 

 

Exemplo 24 
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Exemplo 25 

 

 
 

O material temático inicial é retomado pelo clarinete no comp. 163 (Ex. 26), 

executando o tema com pequena alteração melódica em relação ao material 

temático executado pela flauta no início deste movimento. 

 

Exemplo 26 

 

 
No trecho que vai do compasso 176 ao compasso 183, a textura torna-se 

homofônica numa clara afirmação do ritmo sincopado do frevo, com os instrumentos 

executando melodias, que guardam relações intervalares compostas de saltos de 4ª 

justas, aumentadas e diminutas (Ex. 27), sempre na mesma direção; isto nos quatro 

compassos iniciais, passando depois a uma homofonia onde as vozes estão 

distanciadas por intervalo de 7ª maior e sua inversão (Ex. 28). 

 

Exemplo 27 
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Exemplo 28 

 

 
 

A partir do compasso 183, o material inicial do movimento é repetido sem 

alterações até os instrumentos entrarem num jogo imitativo, executando melodias 

com grandes saltos (comp. 198, ex. 29) que antecede um novo trecho homofônico 

com elementos característicos do frevo. 

 

Exemplo 29 

 

 

A partir daí o que se ouve é a reutilização de todo material exposto desde o 

início do movimento até que a música se encaminha para o seu final num trinado 

executado pelos dois instrumentos precedendo o acorde de Si bemol. 

Nesta última parte da obra percebe-se que a construção formal é elaborada a 

partir da constante reutilização do material temático, ora sendo invertido na sua 

estrutura melódica, ora sendo revezado pelos dois instrumentos. Outro aspecto 

importante a ser observado está relacionado à construção harmônica, resultante do 

desenvolvimento horizontal das melodias, que estão quase sempre se conduzindo 

por saltos. Ainda sobre o aspecto harmônico, constata-se uma maior instabilidade 

tonal quando comparado aos movimentos anteriores. De um modo geral, 

observamos que as centralizações tonais são menos perceptíveis, na medida em 

que as duas vozes estão mais independentes uma da outra no sentido vertical da 

harmonia.  
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2.2.4. Relação Harmônica entre Debussy e Gomes – Análise Comparativa 

Aqui trataremos de analisar as semelhanças e diferenças harmônicas 

existentes entre as duas composições estudadas.  

A análise parte do princípio do distanciamento cronológico existente entre as 

duas composições. A primeira, composta no final do século XIX, período em que os 

conceitos harmônicos flertavam com as novas tendências musicais, entre elas o 

atonalismo. A segunda, composta no início do século XXI, após o surgimento e 

consolidação de várias tendências musicais como: atonalismo, pantonalismo, 

expressionismo, serialismo, etc. Este aspecto traz para a análise um importante 

subsídio para a fixação de uma linha demarcatória, que auxilie a construção da 

análise sob uma ótica contextual. É certo que a harmonia tem seus conceitos 

firmados desde o século XVIII, mas a flexibilidade alcançada através de tantas 

descobertas no campo de criação musical, levou estes conceitos a um nível de 

liberdade tonal que, em muitos casos, a simples análise harmônica não consegue 

traduzir com precisão a verdadeira questão implícita nos meandros da composição. 

Baseado nessa perspectiva, procederemos esta análise. 

Nos dois casos, a liberdade tonal é evidenciada pela utilização de acordes 

afastados, transposições que geram deslocamentos harmônicos instantâneos, 

cromatização de melodias e harmonias, uso predominante de intervalos 

dissonantes, etc. Todos estes aspectos fazem com que os “assentamentos tonais” 

adquiram um nível de flutuação, que não permita a análise sob o ponto de vista 

funcional. 

Comecemos analisando os temas principais de cada composição com o 

tratamento dado pelos respectivos compositores.  

O tema principal do prelúdio de Debussy é construído sobre um trítono 

(intervalo dissonante de 4ª aumentada, muito instável). Esse tema aparece durante 

todo o percurso da obra em situações bem diferentes. Vejamos estas situações: 

a) O tema é introduzido sem acompanhamento, gerando uma expectativa 

sobre qual tonalidade irá resolver. Esta expectativa dura até o quarto 

compasso quando, finalmente, o compositor resolve lançar o acorde de dó# 

menor como resolução, apesar da dissonância de 6ª maior agregada que 
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conduz a análise desse acorde a uma condição de hibridismo com o acorde 

A#m7(b5) (Ex. 30, comp. 4); 

 

Exemplo 30 

 

 
 

b) O tema surge novamente no compasso 11, em sua configuração original só 

que desta vez sobre uma base harmônica de Ré maior. Percebe-se que a 

nota inicial do tema (dó#) se coloca como 7ª maior do acorde Ré maior (Ex. 

31); 

 

Exemplo 31 

 

 
 

c) Novamente o tema aparece na sua configuração original; porém, sobre a 

tonalidade de Mi maior para, logo em seguida, ser executado no campo 

harmônico da dominante Si7. Aqui começam a surgir as primeiras variações 

(Ex. 32); 

 

Exemplo 32 
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d) O tema volta a Mi maior no compasso 26, começando uma série de 

variações para, a partir do compasso 31, receber um tratamento diferente, 

mantendo o cromatismo inicial e acrescentando a escala de tons inteiros 

tudo sobre um acorde alterado (Ex. 33). 

 

Exemplo 33 

 

 

e) No compasso 79, o tema surge pela primeira vez com o intervalo de 4ª justa 

no lugar da 4ª aumentada no tom de Mi maior (Ex. 34). A mesma situação é 

repetida logo adiante no compasso 86, na tonalidade de mi bemol maior.  

 

Exemplo 34 

 

 
 

f) Por fim, no compasso 100, o tema volta para fazer a sua exposição final, 

agora na tonalidade de dó# maior. Percebe-se que o compositor abandona 

de vez o uso do trítono na composição do tema (Ex. 35). 

 

Exemplo 35 
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Agora analisaremos como o tema se comporta na concepção de Gomes: 

O tema em Tambores, ondas e frevo apresenta uma estrutura mais simples, 

quando comparado ao prelúdio de Debussy. Ele surge ainda na introdução da peça 

no compasso 09. A base do tema é constituída por três notas, guardando um 

intervalo de terça menor nas extremidades; no entanto, outras notas podem ser 

acrescidas nesta base, estendendo o sentido melódico do tema. Vejamos as 

modificações sofridas pelo tema ao longo do percurso da obra: 

a) O tema é introduzido a partir do compasso 08, num centro tonal de lá menor, 

sofrendo a sua primeira mutação no compasso 11, com o acréscimo de uma 

nota (mi bemol, Ex. 36). Observa-se que o acompanhamento do clarinete 

descreve uma variação temática; 

Exemplo 36 

 

 
 

b) A partir do compasso 17 acontece uma troca, com o tema passando para o 

clarinete nos centros tonais de ré (D), sol sustenido (G#) e dó sustenido 

menor (C#m), enquanto a flauta executa a variação temática (Ex. 37); 

 

Exemplo 37 

 

 
 

c) Em Tambores da Ribeira, Gomes utiliza as seguintes centralizações tonais 

para as intervenções temáticas: lá menor (comp. 26), sol sustenido menor 
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(comp. 35), dó menor (comp. 45), ré menor (comp. 55), e sol sustenido 

menor (comp. 76). É importante observar que as relações harmônicas, 

decorrentes destas centralizações tonais, são resultantes da condução 

melódica.  Assim como na polifonia do século XVII, o produto harmônico não 

é construído antecipadamente. Ele é resultante do trabalho melódico dos 

instrumentos; 

d) Em Ondas de Itapoã o tema é introduzido meio tom acima do centro tonal de 

origem de forma bem marcada, mas logo reaparece em sua configuração 

original (lá menor) no compasso 92, agora mais sincopado (Ex. 38). Há uma 

alternância entre as duas configurações (marcada e sincopada), que se 

repete também entre os compassos 101 e 106. O detalhe é que o 

acompanhamento é construído sobre fragmentos temáticos; 

 

Exemplo 38 

 

 
 

e) Aqui o tema recebe um tratamento rítmico mais sincopado, que é uma das 

principais características do frevo. As notas extremas do tema agora formam 

um intervalo de 3ª maior com uma nota acrescida a este intervalo (Ex. 39).  

 

Exemplo 39 
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Como podemos perceber, o tratamento do tema nos dois casos já nos fornece 

uma dica de como cada compositor trabalha o aspecto harmônico em suas obras. 

Se em Debussy o tema praticamente não sofre mutações, preferindo o compositor 

trabalhar a harmonia que o envolve, em Gomes as alterações temáticas decorrem 

das mudanças rítmicas, das notas acrescentadas e das mudanças harmônicas 

conduzidas pelo próprio tema. Além do mais, observamos que, em Debussy, o tema 

está sempre exposto enquanto que, em Gomes, o tema pode estar contido numa 

variação do mesmo. 

No caso do prelúdio, Debussy utiliza determinados aspectos formais da 

tonalidade, embora estas formalidades não busquem efetivamente a consolidação 

de um campo harmônico definido. A utilização de procedimentos composicionais 

como: acordes afastados, cromatismo, valorização do trítono, levam quase sempre à 

quebra desta consolidação harmônica, o que confere maior liberdade tonal à sua 

música.  

Se em Debussy a flexibilidade harmônica resultante de uma relação de 

independência entre os acordes se faz sentir de maneira muito clara, em Gomes 

essa relação é muito mais independente, com resultados mais distantes ainda do 

conceito funcional da tonalidade. As centralizações tonais em Gomes são 

extremamente efêmeras. Os acordes surgem e escapam como se fossem 

sucessões pictóricas, sem guardar relações funcionais entre si.   

Enquanto que, em Debussy, ainda encontramos alguns encadeamentos 

tradicionais, mesmo de forma flutuante dentro da tonalidade, em Gomes esses 

encadeamentos inexistem. As sequências de acordes surgem como simples 

consequência do movimento das vozes, fazendo com que eles sejam construídos e 

desfeitos de modo instantâneo, não dando tempo de fixar centros tonais mais 

definidos que permitam a busca de uma estabilidade tonal aparente.  

Essa volatilidade tonal, tão bem evidenciada em Gomes, é menos enfática em 

Debussy. Nele, a relação com a tonalidade, embora não formal, está presente em 

algumas passagens onde as funções tonais de encadeamentos harmônicos são 

mais evidentes. Isto sugere situações de resoluções cadenciais, mesmo sem uma 

demonstração clara de afirmação da tonalidade. 
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Em resumo, podemos afirmar que a tonalidade em Debussy se expande de 

modo a não permitir a valorização de um único centro tonal. Já em Gomes, este 

sentido de expansão dos centros tonais possui características diferentes. Eles 

podem surgir e desaparecer, sem que necessariamente haja uma relação de 

afinidade tonal que conduza, obrigatoriamente, a composição por um determinado 

caminho harmônico. Como os acordes não guardam uma relação funcional de 

proximidade, o conceito de tonalidade passa a não ter uma aplicação efetiva na 

construção da música. Diríamos apenas que os constantes deslocamentos 

harmônicos geram situações momentâneas de repouso, sem esperar que tais 

situações se configurem como confirmações tonais como em Debussy. 

 

2.2.5. Conclusão 
 

Estamos diante de duas peças que, apesar dos mais de 100 anos que as 

separam, apresentam características peculiares, sobretudo no campo harmônico, o 

que certamente instiga o pesquisador na tarefa de descobrir os caminhos que 

conduziram Debussy e Gomes a adotarem posturas, às vezes semelhantes, às 

vezes diferentes em relação aos aspectos tonais que suas obras apresentam.  

A construção formal destas obras, por si só, já revelam uma conduta que leva a 

implicações muito evidentes no aspecto harmônico. Se por um lado Debussy é tonal, 

sem se deixar conduzir pelos aspectos funcionais dos encadeamentos harmônicos; 

por outro, Gomes imprime uma relação de independência harmônica na condução 

melódica dos dois instrumentos que tornam o aspecto da tonalidade uma mera 

formalidade.  

De todo modo, percebemos que os dois compositores, cada um em sua época, 

assumem posturas ousadas frente aos conceitos tradicionais dos tratados de 

harmonia e manuais de estética musical. Ambos tratam a questão harmônica dando 

autonomia total aos acordes: “O processo inconsciente, irracional, da criação 

artística, realiza-se acima de toda essa aprendizagem convencional, e muito acima 

do prefixo herança-tradição.” (PAZ, 1976, p. 50).   

Após o estudo destas obras, ainda que de forma parcial, posso avaliar que a 

subjetividade adotada, em relação à construção harmônica das duas peças, torna a 

audição de ambas um exercício instigante, na tentativa de entender os caminhos 
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escolhidos pelos compositores. A cada audição mais detalhes se revelam, mais 

sonoridades afloram, mais surpreendentes ficam os caminhos harmônicos 

escolhidos pelos compositores. Tudo isto nos dá a sensação de estar escutando 

sempre algo novo. É como se existisse uma intenção subjetiva por parte dos 

compositores em não indicar caminhos, mas deixar que ele, o ouvinte, busque, na 

sua capacidade de apreciação, o entendimento para os seus questionamentos. 
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3 RELATÓRIOS 

 

 De acordo com as exigências do PPGPROM-UFBA, apresento anexos os 
relatórios das disciplinas de Práticas Profissionais Supervisionadas, realizadas no 
decorrer do curso, conforme o quadro explicativo abaixo: 

 

QUADRO 1 – Quadro demonstrativo das disciplinas de Práticas Profissionais Supervisionadas 

PERÍODO DISCIPLINA RELATÓRIO 

2015.1 

Oficina de Prática Técnico-Interpretativa ANEXO A 

Prática em Criatividade Musical ANEXO B 

Prática Docente em Ensino Individual Instrumental ANEXO C 

Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental ANEXO D 

2015.2 

Oficina de Prática Técnico-Interpretativa ANEXO E 

Prática em Criatividade Musical ANEXO F 

Prática Docente em Ensino Individual Instrumental ANEXO G 

Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental ANEXO H 

2016.1 Oficina de Prática Técnico-Interpretativa ANEXO I 

 

Link para imagens:  

https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHsSHBGWmU2Z2RabFE 

https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHsMTliM1JVSGQ5NXc 

https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHseFlRMHJWZFdtcUE 

 

Obs: Nas pastas deste link estão contidas as imagens das atividades referentes às 

Práticas Profissionais Supervisionadas. As mesmas imagens estão anexadas num 

DVD que acompanha o TCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHsSHBGWmU2Z2RabFE
https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHsMTliM1JVSGQ5NXc
https://drive.google.com/open?id=0B6WhB89gkYHseFlRMHJWZFdtcUE
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ANEXO A – Relatório da disciplina Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento / Prof. Pedro Robatto 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Oficina de Prática em Clarineta e Saxofone 

1.2 Carga Horária Total: 51horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período março a 
junho de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Escola de Música da UFBA e IFAL – Maceió 

 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

 As atividades na Escola de Música da UFBA iniciaram com máster class de 

clarineta onde todos os participantes puderam tocar uma peça do seu repertório 

para que o professor pudesse realizar suas observações sobre a técnica e 

interpretação. Na parte de técnica foram observados alguns detalhes como, 

embocadura, articulação, sonoridade e postura corporal. 

 Outro detalhe trabalhado foi a escolha de um repertório para um recital. No 

meu caso escolhemos as seguintes obras:  

 Sonata em Mi bemol maior de J. Brahms, Op. 120. Nº 2 (1º movimento) para 

clarineta e piano; 

 “Gosto de Brasil” de F. Aquino e R. Vasconcelos, para clarineta e piano em mib 

maior; 

 Sonata para clarineta e piano de J. Guerra Vicente 

CRONOGRAMA  

 As aulas de clarineta ocorreram quando das minhas idas à Salvador para 

cumprir os módulos do 1º semestre além de uma ida fora dos módulos para aulas de 



104 
 

clarineta e composição. As datas foram as seguintes: 

 Março/2015 – Aula em Salvador dia 26/03  

 Abril/2015 – Aula em Salvador dia 13 e 15/04 – 04h 

 Maio/2015 – Aula em Salvador dia 06/05 – 02h 

 Junho/2015 – Aula em Salvador dia 10/06 – 02h 

 Quanto à minha prática individual de instrumento esta aconteceu em Maceió 

numa média de 1 hora diária. Nesta atividade prática eu fazia estudos técnicos e 

estudo de repertório. 

 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 As aulas tiveram muita importância para a minha performance principalmente 

por eu me encontrar afastado a muito tempo da prática deste instrumento tendo me 

dedicado mais ao saxofone nos últimos anos. Por outro lado aprendi novos 

conceitos sobre o instrumento, sua participação no repertório moderno, novas 

sonoridades utilizadas, novos caminhos para a interpretação e ainda novos materiais 

utilizados em sua confecção. Os objetivos alcançados foram: 

 Melhoria a técnica de execução para facilitar a performance; 

 Conhecimento de novas possibilidades de timbres do instrumento; 

 Conhecimento a cerca do repertório nacional para o instrumento; 

 Descoberta de novas possibilidades técnicas de articulação que facilitem a 

execução; 

 Aprendizado de novos conceitos de interpretação. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Montagem de repertório; 

 Realização de recital; 

 Composição de músicas para o recital; 

 Elaboração de arranjos para clarineta soprano e clarineta baixo. 

 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 10h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 



105 
 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas eventos musicais dos quais participamos.  
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ANEXO B – Relatório da disciplina Prática em Criatividade Musical 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD54 / Prática em Criatividade Musical 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: A abordagem percussiva dos ritmos brasileiros em arranjos 

para quarteto de saxofones 

1.2 Carga Horária Total: 71horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período de 01/03 a 

14/07 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Maceió/AL 

 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

As atividades foram desenvolvidas com o Quarteto A La Sax, quarteto de 

saxofones criado em 2005 na cidade de Marechal Deodoro/AL a partir de cursos de 

extensão em música ministrados por mim naquele município. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelo quarteto para a prática em questão, 

posso mencionar: 

 Levantamento de repertório de música brasileira e confecção de arranjos para 

esta formação – 20h 

Com o objetivo de demonstrar o tratamento rítmico nesta formação cujos 

instrumentos são prioritariamente melódicos e onde os mesmos terão que 

desempenhar não só os aspectos melódicos e harmônicos do arranjo, mas, 

realizar a rítmica necessária que possa caracterizar a música brasileira 

estruturada a partir de instrumentos percussivos. Esta, aliás, é a temática que 
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irá nortear todo o desenvolvimento do meu trabalho de mestrado. Os arranjos 

trabalhados foram: 

 
 Um Chorinho em Cochabamba (Eduardo Neves) 

 De Geração em Geração (Almir Medeiros) 

 Saudade de Guará (Bonfiglio de Oliveira) 

 Imbalança (Luis Gonzaga) 

 

 Ensaios semanais com o quarteto 

 

CRONOGRAMA  

 Os ensaios aconteceram uma vez por semana com duração de 03 horas. De 

março a julho contabilizamos 20 semanas das quais 03 delas eu estava ausente 

para as aulas do mestrado e em duas delas não tivemos atividade. Isto perfaz um 

total de 15 semanas de ensaios resultando em 49 horas de prática contando com 06 

horas de apresentação. 

No primeiro semestre de 2015 o quarteto fez duas apresentações que aconteceram 

no projeto Concerto aos Domingos nos dias 01/03/15 e 05/07/15. 

 
3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Além da própria condição de se manter atuando no cenário da música de 

câmara, a prática constante através de ensaios semanais nos leva à condição de 

executar não só do que está escrito no arranjo. Na elaboração destes arranjos é 

comum existirem determinados trechos onde o elemento da improvisação se torna 

uma prática constante realizada por todos os componentes do quarteto. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Montagem de repertório; 

 Realização de recital; 

 Composição de músicas para o quarteto; 

 Elaboração de arranjos para o quarteto. 

 A princípio este trabalho tem como objetivo a elaboração de um catálogo 

contendo os arranjos e análises das soluções rítmicas encontradas e empregadas 
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nos arranjos. Este material será acompanhado de um CD contendo as gravações 

destes arranjos. 

 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 20h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas eventos musicais dos quais participamos.  
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ANEXO C – Relatório da disciplina Prática Docente em Ensino Individual 
Instrumental 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD57 / Prática Docente em Ensino Individual 

Instrumental 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Aula Individual de Violoncelo 

1.2 Carga Horária Total: 30 horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período de 01/03 a 

14/07 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Instituto Federal de Alagoas / Campus Maceió / Núcleo 

de Cultura e UFBA (orientação). 

 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

a) O Curso de Violoncelo é realizado como atividade de extensão no Instituto 

Federal de Alagoas/Campus Maceió através do Núcleo de Cultura, visando 

proporcionar ao aluno que participante, um melhor acompanhamento da sua 

evolução no instrumento. As aulas individuais são dadas aos alunos mais 

adiantados tecnicamente. 

b) A aula é dividida em duas partes: na primeira o aluno pratica técnica de arco, 

escalas, arpejos e exercícios de articulação. Na segunda parte o aluno irá 

apresentar a música do repertório programado de acordo com o seu nível. 

 

CRONOGRAMA  

 As aulas acontecem semanalmente no Núcleo de Cultura da instituição. 
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3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Estimular o desenvolvimento técnico e artístico no violoncelo;  

 Conhecer e divulgar o repertório específico do instrumento; 

 Estimular a prática diária de estudos  como forma de desenvolvimento 

artístico;  

 Viabilizar a formação e prática de grupos de câmara;  

 Estabelecer novos conceitos e caminhos que contribuam para a melhor 

compreensão da atividade musical como meio de inserção no mercado de 

trabalho; 

 Obter conhecimentos específicos sobre a técnica deste instrumento bem 

como dos diversos conhecimentos teóricos necessários ao bom 

desenvolvimento da atividade musical. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Formação de violoncelistas para integrar diversas formações camerísticas no 

intuito de que essa prática possa no futuro encaminhá-lo para o mercado de 

trabalho; 

 Formação de grupos de câmara; 

 Elaborar arranjos de música brasileira para conjunto de violoncelos; 

 Elaborar um caderno de músicas brasileiras com vários níveis de execução. 

 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 06h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas eventos musicais dos quais participamos.  
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ANEXO D – Relatório da disciplina Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental 

2015.1 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD56 / Prática Docente em Ensino Coletivo 

Instrumental 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Joatan Nascimento 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Musicalização Através de Instrumentos de Cordas 

Friccionadas 

1.2 Carga Horária Total: 206h (200h da prática mais 06h de orientação). 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período de 01/03 a 

14/07 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Instituto Federal de Alagoas / Campus Maceió / Núcleo 

de Cultura e UFBA (orientação). 

 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

a) O Curso de Musicalização Através de Instrumentos de Cordas Friccionadas 

(violino, viola, cello e contrabaixo), realizado como atividade de extensão no Instituto 

Federal de Alagoas/Campus Maceió através do Núcleo de Cultura, visa proporcionar 

ao aluno, quer seja ele oriundo da comunidade externa ou interna, uma formação 

inicial neste tipo de instrumento visando sua inserção no mundo da música 

instrumental de caráter sinfônico ou camerístico, erudito ou popular. 

b) As atividades do Núcleo de Cultura iniciam-se ainda no mês de março com a 

parte de planejamento e inscrições. No mês de abril iniciam-se as aulas práticas e 

teóricas que acontecem de maneira concomitante nas duas horas semanais de aula 

que o aluno frequenta. O primeiro semestre se estende até o mês de julho de acordo 
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com o calendário escolar da instituição. O curso é retomado em meados de agosto e 

vai até o início de dezembro quando é realizada a audição final para avaliação do 

trabalho desenvolvido durante o ano.  

CRONOGRAMA  

c) Cronograma de atividades: 

 Março/2015 – Planejamento e inscrições – 20h 

 

VIOLINO E VIOLA I 

 Abril/2015 (Início das aulas) – Dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 – 32h 

 Maio/2015 – Dias 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 – 32h 

 Junho/2015 – Dias 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 – 40h 

 Julho/2015 – Dias 06, 07, 13 e 14 – 16h 

 

VIOLONCELO E CONTRABAIXO 

 Abril/2015 (Início das aulas) – Dias 06, 13, 20, 27 – 16h 

 Maio/2015 – Dias 04, 11, 18, 25 – 16h 

 Junho/2015 – Dias 01, 08, 15, 22, 29 – 20h 

 Julho/2015 – Dias 06, 13 – 08h 

 

d) Horários 

São oferecidas 70 vagas para os instrumentos citados, sendo 60 só para a formação 

inicial de acordo com o quadro abaixo. O curso é dividido em dois semestres 

obedecendo aos horários e turmas abaixo: 

VIOLINO E VIOLA I (Prof. Almir Medeiros) 

Turma A Violino e Viola I (matutino) – segunda feira de 09h00 as 10h40 (12 alunos) 

Turma B Violino e Viola I (matutino) – terça feira de 09h00 as 10h40 (12 alunos) 

Turma C Violino e Viola I (vespertino) – segunda feira de 15h00 as 16h40 (12 

alunos) 

Turma D Violino e Viola I (vespertino) – terça feira de 15h00 as 16h40 (12 alunos) 

VIOLONCELLO E CONTRABAIXO I (Prof.. Almir Medeiros) 

Turma A Cello e Contrabaixo I (matutino) – segunda feira de 10h40 as 12h20 (06 

alunos) 
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Turma C Cello e Contrabaixo I (vespertino) – segunda feira de 16h40 as 18h20 (06 

alunos) 

 

e) Vale salientar que pra este trabalho o professor conta com a colaboração de 

monitores bolsistas do instituto que são escolhidos entre os alunos que mais se 

destacaram nos cursos anteriores. 

 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Estimular o desenvolvimento de competências artísticas através da música;  

 Proporcionar o desenvolvimento, a divulgação e a apreciação da criação e da 

execução musical em todos os meios e fins;  

 Propiciar uma formação que torne os alunos aptos a participar de diversos 

grupos musicais em diferentes formações;  

 Estimular a prática musical como elemento de inclusão social;  

 Viabilizar a formação e prática de grupos de câmara;  

 Estabelecer novos conceitos e caminhos que contribuam para a melhor 

compreensão da atividade musical como meio de inserção no mercado de 

trabalho; 

 Obter conhecimentos específicos sobre a técnica dos instrumentos envolvidos 

no curso bem como dos diversos conhecimentos teóricos necessários ao bom 

desenvolvimento da atividade musical. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

Essa prática pretende num primeiro momento inserir o aluno no universo da música 

instrumental quer seja ela de caráter erudito ou popular para, a partir de então, 

poder criar grupos camerísticos que propiciem uma prática musical baseada num 

ambiente de interação social entre alunos e orientadores observando sempre a 

discussão dos conceitos musicais como um todo. 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 06h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   
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 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas eventos musicais dos quais participamos.  
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ANEXO E – Relatório da disciplina Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento / Prof. Pedro Robatto 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Oficina de Prática em Clarineta e Saxofone 

1.2 Carga Horária Total: 73 horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período agosto a 

dezembro de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Escola de Música da UFBA e IFAL – Maceió 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

 As atividades na Escola de Música da UFBA continuaram com máster class de 

clarineta com os participantes evoluindo nos seus respectivos repertórios. Na parte 

de técnica continuamos trabalhando  embocadura, articulação, sonoridade e postura 

corporal. 

 Em relação ao repertório para um recital, foram acrescentadas as obras: 

  “Adagio fur Klarinette und Streich quintet” de Richard Wagner 

 “Drei Duos for Clarinet and Bassoon WoO 27 (No. 1)” de L. W. 

Beethoven 

 

CRONOGRAMA  

 As aulas de clarineta continuaram ocorrendo no período de realização dos 

módulos. As datas foram as seguintes: 

Agosto/2015 – Aula dia 31/08 – 02h 

Setembro/2015 – Aula dia 02/09 – 02h 
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Outubro/2015 – Aula dia 07/10 – 02h 

Novembro/2015 – Aula dia 04/11 – 02h 

Abril/2016 – Aula dia 04/04 – 02h 

 

As práticas de estudo diário de instrumento continuaram na mesma média de 1 hora 

diária. Nesta atividade compreendia estudos técnicos e estudo de repertório. 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Através destas orientações pude aperfeiçoar a minha performance na clarineta 

principalmente no seu aspecto técnico descobrindo novos caminhos para a 

execução musical. Também aprendi novos conceitos sobre o instrumento, sua 

participação no repertório moderno, novas sonoridades utilizadas, novos caminhos 

para a interpretação e ainda novos acessórios utilizados com a finalidade de 

melhorar a execução e sonoridade. Os objetivos alcançados foram: 

 Melhoria na técnica e execução; 

 Conhecimento de novas possibilidades de timbres do instrumento; 

 Conhecimento a cerca do repertório nacional para o instrumento; 

 Descoberta de novas possibilidades técnicas de articulação que venham a 

facilitar a execução; 

 Aprendizado de novos conceitos de interpretação. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Montagem de repertório; 

 Realização de recital; 

 Composição de músicas para o recital; 

 Formação de um Duo de clarineta soprano e clarineta baixo. 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 10h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 



117 
 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas.  
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ANEXO F – Relatório da disciplina Prática em Criatividade Musical 2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD54 / Prática em Criatividade Musical 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: A abordagem percussiva dos ritmos brasileiros em arranjos 

para quarteto de saxofones 

1.2 Carga Horária Total: 74horas 

1.3  Período de Realização: As práticas foram realizadas no período de 01/08 a 

30/11 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Maceió/AL 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

 As atividades foram desenvolvidas com o Quarteto A La Sax, quarteto de 

saxofones criado em 2005 na cidade de Marechal Deodoro/AL, a partir dos cursos 

de extensão em música ministrados por mim, naquele município. 

Em relação às atividades desenvolvidas pelo quarteto para a prática em questão, 

posso mencionar: 

 Levantamento de repertório de música brasileira e confecção de arranjos para 

esta formação – 26h 

Com o objetivo de demonstrar o tratamento rítmico neste tipo de grupo cujos 

instrumentos são prioritariamente melódicos e onde os mesmos terão que 

desempenhar não só os aspectos melódicos e harmônicos do arranjo, mas, 

realizar a rítmica necessária que possa caracterizar a música brasileira 

estruturada a partir de instrumentos percussivos. Esta, aliás, é a temática que 

irá nortear todo o desenvolvimento do meu trabalho de mestrado. Os arranjos 
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trabalhados foram: 

 
 Um a Zero (Pixinguinha e Benedito Lacerda) 

 Choromingando (Almir Medeiros) 

 Sempre (K-Ximbinho) 

 Nina no Sertão (Marcio Diniz/arr. Ely Rodrigues) 

CRONOGRAMA  

 Os ensaios acontecem semanalmente uma vez por semana com duração 

média de 03 horas. De agosto a novembro contabilizamos 16 ensaios perfazendo 

um total 48 horas de prática e mais 06 horas de apresentação (duas apresentações). 

 As apresentações ocorreram no projeto Concerto aos Domingos no Instituto 

Histórico e Geográfico de Alagoas no dia 05/07/15 e na 3ª edição do projeto 

FALAME (Festival Alagoano de Música Erudita) realizado no Teatro Deodoro no dia 

04/10/15. 

Ensaios e Apresentações 

 Agosto/2015 – Dias 03, 10, 17, 24 – 12h 

 Setembro/2015 – Dias 07, 14, 21, 28 – 12h 

 Outubro/2015 – Dias 12, 19, 26 – 09h 

 Novembro/2015 – Dias 09, 16, 23 – 09h 

 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Além da própria condição de se manter atuando no cenário da música de 

câmara, a prática constante através de ensaios semanais nos leva à condição de 

executar não só do que está escrito no arranjo. Na elaboração destes arranjos é 

comum existirem determinados trechos onde o elemento da improvisação se torna 

uma prática constante realizada por todos os componentes do quarteto. 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Montagem de repertório; 

 Composição de músicas para o quarteto; 

 Elaboração de arranjos para o quarteto. 

 A princípio este trabalho tem como objetivo a elaboração de uma coletânea 
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contendo os arranjos e análises das soluções rítmicas encontradas e empregadas 

nos arranjos.  

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 20h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas eventos musicais dos quais participamos.  
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ANEXO G – Relatório da disciplina Prática Docente em Ensino Individual 
Instrumental 2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD57 / Prática Docente em Ensino Individual 

Instrumental 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Aula Individual de Violoncelo 

1.2 Carga Horária Total: 32 horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no  período de 10/08 a 

30/11 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Instituto Federal de Alagoas / Campus Maceió / Núcleo 

de Cultura e UFBA (orientação). 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

a) O Curso de Violoncelo é realizado como atividade de extensão no Instituto 

Federal de Alagoas/Campus Maceió através do Núcleo de Cultura, visando 

proporcionar ao aluno que participante, um melhor acompanhamento da sua 

evolução no instrumento. As aulas individuais são dadas aos alunos mais 

adiantados tecnicamente. 

b) A aula é dividida em duas partes: na primeira o aluno pratica técnica de arco, 

escalas, arpejos e exercícios de articulação. Na segunda parte o aluno irá 

apresentar a música do repertório programado de acordo com o seu nível. 

 

CRONOGRAMA  

 As aulas reiniciam depois de um recesso de 15 dias na instituição. 
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 Agosto/2015 (reinício das aulas) – Dias 12, 19, 26 – 06h 

 Setembro/2015 – Dias 09, 16, 23, 30 – 08h 

 Outubro/2015 – Dias 14, 21, 28 – 06h 

 Novembro/2015 – Dias 11, 18, 25 – 06h 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Estimular o desenvolvimento técnico e artístico no violoncelo;  

 Conhecer e divulgar o repertório específico do instrumento; 

 Estimular a prática diária de estudos como forma de desenvolvimento 

artístico;  

 Viabilizar a formação e prática de grupos de câmara;  

 Estabelecer novos conceitos e caminhos que contribuam para a melhor 

compreensão da atividade musical como meio de inserção no mercado de 

trabalho; 

 Obter conhecimentos específicos sobre a técnica deste instrumento bem 

como dos diversos conhecimentos teóricos necessários ao bom 

desenvolvimento da atividade musical. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Formação de violoncelistas para integrar diversas formações camerísticas no 

intuito de que essa prática possa no futuro encaminhá-lo para o mercado de 

trabalho; 

 Formação de grupos de câmara; 

 Elaborar arranjos de música brasileira para conjunto de violoncelos; 

 Elaborar um caderno de músicas brasileiras com vários níveis de execução. 

 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 06h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram durante as aulas do módulo, conforme as datas do 

item 2, além de encontros presenciais em outras datas.  
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ANEXO H – Relatório da disciplina Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental 
2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD56 / Prática Docente em Ensino Coletivo 

Instrumental 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento 

 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Musicalização Através de Instrumentos de Cordas 

Friccionadas 

1.2 Carga Horária Total: 192h (164h da prática mais 20 de confecção de arranjos 

musicais mais 08h de orientação). 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no  período de 10/08 a 

30/11 de 2015. 

1.4 Locais de Realização: Instituto Federal de Alagoas / Campus Maceió / Núcleo 

de Cultura e UFBA (orientação). 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

a) O Curso de Musicalização Através de Instrumentos de Cordas Friccionadas 

(violino, viola, violoncelo e contrabaixo), realizado como atividade de extensão no 

Instituto Federal de Alagoas/Campus Maceió através do Núcleo de Cultura, visa 

proporcionar ao aluno, quer seja ele oriundo da comunidade externa ou interna, uma 

formação inicial neste tipo de instrumento visando sua inserção no mundo da música 

instrumental de caráter sinfônico ou camerístico, erudito ou popular. 

b) As atividades do Núcleo de Cultura iniciam-se ainda no mês de março com a 

parte de planejamento e inscrições. No mês de abril iniciam-se as aulas práticas e 

teóricas que acontecem de maneira concomitante nas duas horas semanais de aula 

que o aluno frequenta. O primeiro semestre se estende até o mês de julho de acordo 
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com o calendário escolar da instituição. O curso é retomado em meados de agosto e 

vai até o início de dezembro quando é realizada a audição final para avaliação do 

trabalho desenvolvido durante o ano.  

CRONOGRAMA  

c) Cronograma de atividades: 

 Elaboração de Arranjos para prática de grupo – 20 horas 

VIOLINO E VIOLA I 

 Agosto/2015 (reinício das aulas) – Dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 – 24h 

 Setembro/2015 – Dias 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 – 32h 

 Outubro/2015 – Dias 12, 13, 19, 20, 26, 27 – 24h 

 Novembro/2015 – Dias 09, 10, 16, 17, 23, 24 30 – 28h 

VIOLONCELO E CONTRABAIXO 

 Agosto/2015 (reinício das aulas) – Dias 10, 17, 24 – 12h 

 Setembro/2015 – Dias 07, 14, 21, 28 – 16h 

 Outubro/2015 – Dias 12, 19, 26 – 12h 

 Novembro/2015 – Dias 09, 16, 23, 30 – 16h 

d) Horários 

São oferecidas 70 vagas para os instrumentos citados, sendo 60 só para a formação 

inicial de acordo com o quadro abaixo. O curso é dividido em dois semestres 

obedecendo aos horários e turmas abaixo: 

VIOLINO E VIOLA I 

Turma A Violino e Viola I (matutino) – segunda feira de 09h00 as 10h40 (12 alunos) 

Turma B Violino e Viola I (matutino) – terça feira de 09h00 as 10h40 (12 alunos) 

Turma C Violino e Viola I (vespertino) – segunda feira de 15h00 as 16h40 (12 

alunos) 

Turma D Violino e Viola I (vespertino) – terça feira de 15h00 as 16h40 (12 alunos) 

VIOLONCELO E CONTRABAIXO I 

Turma A Violoncelo e Contrabaixo I (matutino) – segunda feira de 10h40 as 12h20 

(06 alunos) 
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Turma C Violoncelo e Contrabaixo I (vespertino) – segunda feira de 16h40 as 18h20 

(06 alunos) 

 

e) Vale salientar que pra este trabalho o professor conta com a colaboração de 

monitores bolsistas do instituto que são escolhidos entre os alunos que mais se 

destacaram nos cursos anteriores. 

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Estimular o desenvolvimento de competências artísticas através da música;  

 Proporcionar o desenvolvimento, a divulgação e a apreciação da criação e da 

execução musical em todos os meios e fins;  

 Propiciar uma formação que torne os alunos aptos a participar de diversos 

grupos musicais em diferentes formações;  

 Estimular a prática musical como elemento de inclusão social;  

 Viabilizar a formação e prática de grupos de câmara;  

 Estabelecer novos conceitos e caminhos que contribuam para a melhor 

compreensão da atividade musical como meio de inserção no mercado de 

trabalho; 

 Obter conhecimentos específicos sobre a técnica dos instrumentos envolvidos 

no curso bem como dos diversos conhecimentos teóricos necessários ao bom 

desenvolvimento da atividade musical. 

 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Essa prática pretende num primeiro momento inserir o aluno no universo da 

música instrumental quer seja ela de caráter erudito ou popular para, a partir de 

então, poder criar grupos camerísticos que propiciem uma prática musical baseada 

num ambiente de interação social entre alunos e orientadores observando sempre a 

discussão dos conceitos musicais como um todo. 

 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 08h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por email e 

telefone; 
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5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais:   

 As orientações ocorreram sempre que estive na Escola de Música para aulas 

do módulo conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram vários encontros fora 

destas datas. 
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ANEXO I – Relatório da disciplina Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 2016.1 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 Aluno: Almir Santos de Medeiros               

 Matrícula: 215115555 

 Área: Criação/Interpretação                         

 Ingresso: 2015.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 Orientador da Prática: Prof. Joatan Nascimento / Prof. Pedro Robatto 

1. DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

1.1 Título da Prática: Oficina de Prática em Clarineta e Saxofone 

1.2 Carga Horária Total: 73 horas 

1.3 Período de Realização: As práticas foram realizadas no período abril a junho 

de 2016. 

1.4 Locais de Realização: Escola de Música da UFBA e IFAL – Maceió 

2.  DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES (INCLUINDO CRONOGRAMA) 

 As atividades na Escola de Música da UFBA continuaram com máster class de 

clarineta com os participantes evoluindo nos seus respectivos repertórios. Na parte 

de técnica continuamos trabalhando  embocadura, articulação, sonoridade e postura 

corporal. 

 Em relação ao repertório para um recital, foram acrescentadas três trabalhos 

de minha autoria sendo uma composição e dois arranjos: 

 Assum Preto (Luiz Gonzaga) – 11 variações para clarineta e clarone 

sib. 

 Eu Quero Sossego (K-Ximbinho) – Arranjo para clarineta e clarone sib.  

 O Corta Jaca (Chiquinha Gonzaga) – Arranjo para clarineta, clarone 

sib.e piano. 

 

CRONOGRAMA  

 As aulas de clarineta continuaram ocorrendo no período de realização dos 
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módulos. As práticas de estudo diário de instrumento continuaram na mesma média 

de 1 hora diária. Nesta atividade compreendia estudos técnicos e estudo de 

repertório.  

3. OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS COM A PRÁTICA 

 Através destas orientações pude aperfeiçoar a minha performance na clarineta 

principalmente no seu aspecto técnico descobrindo novos caminhos para a 

execução musical. Também aprendi novos conceitos sobre o instrumento, sua 

participação no repertório moderno, novas sonoridades utilizadas, novos caminhos 

para a interpretação e ainda novos acessórios utilizados com a finalidade de 

melhorar a execução e sonoridade. Os objetivos alcançados foram: 

 Melhoria na técnica e execução; 

 Conhecimento de novas possibilidades de timbres do instrumento; 

 Conhecimento a cerca do repertório nacional para o instrumento; 

 Descoberta de novas possibilidades técnicas de articulação que venham a 

facilitar a execução; 

 Aprendizado de novos conceitos de interpretação. 

4. POSSÍVEIS PRODUTOS RESULTANTES DA PRÁTICA 

 Montagem de repertório; 

 Realização de recital; 

 Composição de músicas para o recital; 

 Formação de um Duo de clarineta e clarone sib. 

5. ORIENTAÇÃO 

5.1 Carga horária da orientação: 10h 

5.2 Formato da orientação: Encontros presenciais, orientação por telefone  

5.3 Cronograma das orientações - Encontros presenciais: As orientações 

ocorreram durante os módulos conforme as datas do item 2. Além disso, ocorreram 

encontros fora destas datas. 
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4      PARTITURAS 

 Nesta parte do trabalho estão inseridas as partituras produzidas durante a 

realização do Mestrado Profissional. No total foram cinco peças entre composições e 

arranjos além do volume O Sax é do Choro, que se trata da organização, revisão e 

digitação de uma coletânea contendo dez arranjos de minha autoria de Choros para 

quarteto de saxofones.  

 No quadro abaixo estão relacionadas as partituras com suas respectivas 

instrumentações: 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO DESCRIÇÃO ANEXO 

Suíte Folclórica Alagoana 
Composição em Forma Suíte com 
cinco danças, para quarteto de 
Tubas Wagnerianas 

ANEXO J 

Variações sobre o tema Assum 
Preto 

Composição contendo onze 
variações sobre o tema Assum 
Preto de Luiz Gonzaga, escrito 
para clarineta e clarone sib. 

ANEXO L 

Eu Quero é Sossego 
Arranjo para clarineta e clarone sib 
do choro Eu Quero é Sossego, do 
compositor K-Ximbinho. 

ANEXO M 

Doce de Coco 
Arranjo para sax-soprano e piano 
do choro Doce de Coco, do 
compositor Jacob Bettencourt. 

ANEXO N 

Medley Bossa Nova 

Arranjo para quinteto de metais 
das canções: Caminhos cruzados, 
Pra machucar meu coração, 
Samba e amor, O pato. 

ANEXO O 
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ANEXO J – Coletânea de Arranjos de Choro para Quarteto de Saxofones. 

 

 

 

 

 

O SAX É DO CHORO 
COLETÂNEA DE ARRANJOS PARA 

QUARTETO DE SAXOFONES 

 

 

 

 

 

Por Almir Medeiros 
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ÍNDICE 
 

 

01 - AINDA ME RECORDO (Pixinguinha e B. Lacerda) 

02 - CHOROMINGANDO (Almir Medeiros) 

03 - DE GERAÇÃO EM GERAÇÃO (Almir Medeiros) 

04 - ODEON (Ernesto Nazareth) 

05 - SARAU NA CASA DELA (Almir Medeiros) 

06 - SAUDADE DO GUARÁ (Bonfíglio de Oliveira) 

07 - SEGURA ELE (Pixinguinha e B. Lacerda) 

08 - SEMPRE (K-Ximbinho) 

09 - UM A ZERO (Pixinguinha e B. Lacerda) 

10 - UM CHORINHO EM COCHABAMBA (Eduardo Neves) 
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ANEXO L – Suíte Folclórica Alagoana para Quarteto de Tubas Wagnerianas 
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ANEXO M – Variações sobre o tema “Assum Preto” de Luiz Gonzaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Variações sobre o tema “Assum 
Preto” de Luiz Gonzaga  

 

 

 
Composição para clarineta e clarone em sib:  

Almir Medeiros 
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ANEXO N – “Eu Quero é Sossego” – Arranjo para clarineta e clarone sib, do choro 
do compositor K-Ximbinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu Quero é Sossego 
Choro de K-Ximbinho 

 

 

 

 

 

Arranjo para clarineta e clarone sib:  

Almir Medeiros 
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ANEXO O – “Doce de Coco” – Arranjo para sax-soprano e piano do choro do 
compositor Jacob Bettencourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doce de Coco 
Choro de Jacob Bettencourt 

 

 
Arranjo para sax-soprano e piano:  

Almir Medeiros 
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ANEXO P – Medley Bossa Nova – Arranjo de quatro canções da bossa nova para 
quinteto de metais. 
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