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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como o processo formativo, deste autor, durante 

o mestrado profissional na Universidade Federal da Bahia (UFBA) contribuiu para a construção 

de uma prática eficaz de estudo do clarinete. Compreender o desenvolvimento de uma rotina 

de estudos que seja capaz de resolver às possíveis demandas práticas de um músico profissional, 

dentro do tempo disponível para tal é uma tarefa que exige conhecimentos empíricos e teóricos 

sobre o fazer musical. Dessa forma, trazemos aqui, relatos de experiência que apontam 

direcionamentos e (re) direcionamentos de estratégias de estudo do instrumento, delineados em 

função do contexto em questão, além de reflexões geradas a partir da  literatura decorrente dos 

estudos sobre prática musical. Os principais resultados abarcaram compreensões sistematizadas 

dos procedimentos utilizados na prática musical com a clarineta, a produção de um artigo 

científico (em anexo), além das reflexões provenientes do processo como um todo. 
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ABSTRACT 

  

 

 

This work aims to analyze how the formation process of its author, occurred during his course 

of professional master in music at the Universidade Federal da Bahia, contributed to the 

construction of an efficient approach of the clarinet practice. To grasp the development of a 

routine of practice which is efficient to solve the possible demands of a professional musician, 

within de available time to do that, is a task that requires empirical and theoretical knowledges 

about music making. Thus, we bring here empirical relates that point out (re)directions of 

practice´s strategies of the instrument, delineated in function of the context in question, besides 

reflections generated by the literature related to studies on music practice. The main results 

include systematized comprehensions of the procedures utilized in the music practice with the 

clarinet, the writing of a scientific article (attached), besides the reflection of the process, in its 

whole. 
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1. FORMAÇÃO BÁSICA  

 

O meu primeiro contato com a música aconteceu aos 10 anos de idade, na Filarmônica 

Amantes da Lira, em Santo Antônio de Jesus, cidade onde nasci. A tentativa frustrada de me 

tornar um desenhista me levou a pensar que o que eu realmente queria, era me expressar por 

alguma forma artística. Pensando nisso, optei pela música, uma vez que já possuía um violão 

que havia ganhado de presente dos meus pais e, até então, não tinha aprendido a tocar. 

Como a Filarmônica não oferecia o curso de violão, optei pela clarineta, iniciando os 

estudos em um instrumento mais antigo, que possuía treze chaves, o que não me permitiu 

progredir muito, pois a minha mão era, demasiadamente, pequena e a distância entre os orifícios 

desse instrumento dificultava o aprendizado. Então mudei para a clarineta de dezessete chaves, 

modelo que toco até hoje. Junto com o instrumento novo, ganhei do professor Damião Filho, 

uma tabela que indicava a sua digitação e a instrução de estudar notas longas. Em pouco tempo 

já fazia parte da banda como primeiro clarinetista e não enfrentava nenhum tipo de dificuldade 

para tocar o repertório que nos era oferecido (dobrados, marchas, valsas etc.). 

Com o passar do tempo passei a transitar pelo choro, estilo que além de me proporcionar 

o contato com uma nova linguagem, incentivou-me a evoluir tecnicamente, uma vez que as 

obras apresentavam desafios técnicos a serem vencidos. Depois de me dedicar ao repertório 

desse estilo a que tive acesso, obtive um notável amadurecimento técnico e musical, porém, a 

necessidade de me profissionalizar, bem como de manter uma estabilidade financeira, 

impulsionaram-me a tocar saxofone, uma vez que o ambiente em que eu estava inserido naquele 

momento não tinha espaço para o choro; em contrapartida, o mercado era bastante fértil para 

os saxofonistas, que atuavam, frequentemente, em eventos de pequeno e médio porte. 

Esta fase coincidiu com a chegada do professor Elber Bittencout na Filarmônica, 

trompetista que me ajudou a expandir os meus conhecimentos sobre teoria musical e 

proporcionou-me os primeiros contatos profissionais com a música. Desde então, comecei a 

trabalhar em eventos como casamentos e festas corporativas, onde mantive contato com grande 

parte dos músicos mais experientes da cidade, fato que também contribuiu bastante para o meu 

amadurecimento musical. É importante salientar que, apesar de ter recebido orientações de bons 

professores durante a minha formação inicial, em nenhum momento desta fase fui orientado 

por um professor específico de clarineta. 

Depois de algum tempo trabalhando como saxofonista, participei pela primeira vez de 

um curso de clarineta, ministrado pelo professor Josué Trindade, músico, naquela época 

estudante do Bacharelado em Clarineta da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que visitou 
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a minha cidade através de um projeto financiado pelo Governo do Estado da Bahia, intitulado 

"Domingueiras". Durante as aulas, além de ter um primeiro contato com algumas obras do 

repertório tradicional da clarineta e seus diferentes níveis de dificuldade técnica, tive a 

oportunidade de conhecer mais sobre o funcionamento dos cursos de música na Universidade, 

ampliando assim a minha visão acerca do campo de trabalho do clarinetista brasileiro. Logo 

após o término das aulas, estava decidido a cursar o Bacharelado em Clarineta, fato que se 

consumou em 2009, na Universidade Federal da Bahia. 

 

2. BACHARELADO EM CLARINETA NA UFBA 

 

Durante a graduação em instrumento na UFBA, pude administrar minhas demandas 

técnico-musicais de forma bastante eficaz, uma vez que o acesso ao material didático oferecido 

(basicamente, métodos e repertório) em conjunto com as aulas práticas propiciavam o ambiente 

ideal para o estudo da clarineta. Nesse período, consegui resolver problemas de ordem técnica 

que ajudaram a sedimentar a minha forma de tocar, trabalhando pontos como o posicionamento 

mais anatômico das mãos, a utilização de posições de dedilhado alternativas, o controle da 

emissão do som, a precisão na execução etc. 

Tanto o repertório quanto os métodos estudados foram organizados de forma bastante 

didática pelo meu então professor, Pedro Robatto, colaborando para um desenvolvimento 

técnico-musical sólido e consistente, fato que ocasionou consideráveis mudanças, tanto na 

minha forma de tocar, quanto de praticar o instrumento. Porém, essas reflexões acerca das 

transformações ocorridas durante a minha graduação aconteceram após a finalização do curso, 

o que me tornou um participante pouco reflexivo no decorrer deste processo, pois apesar de 

imerso em um contexto que provocava constantes modificações na minha concepção musical, 

não tive consciência de que forma, ou mesmo quando estas mudanças ocorreram.  

É importante salientar que o fato de ter um considerável tempo disponível para estudar 

o instrumento durante a graduação, contribuiu para que ocorressem reflexões automáticas 

acerca das transformações ocorridas em minhas formas de tocar e praticar o instrumento. Nesse 

período eu conseguia atender às demandas em questão com tranquilidade, fato que não gerava 

necessidade de otimização em nenhum aspecto das minhas atividades como instrumentista. 

 

3. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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Na etapa de finalização do Bacharelado na UFBA, eu já atuava como músico 

profissional na cidade de Salvador, em diversos grupos de música popular e em Orquestras 

Sinfônicas profissionais como clarinetista e claronista convidado. Conforme o número de 

trabalhos aumentava, o tempo disponível para o estudo diminuía, fato que me conduziu a refletir 

sobre os possíveis caminhos para otimização da minha prática, uma vez que o meu ritmo de 

estudo habitual já não era suficiente para as demandas que agora encontrara. 

A necessidade de continuar me aprimorando como músico me direcionou para o 

mestrado, ambiente onde acreditava que poderia investigar possíveis caminhos para essa 

otimização.  

 

4. PORQUE O MESTRADO PROFISSIONAL? 

 

No último período da graduação na UFBA, aos 25 anos de idade, fui aprovado no 

concurso para músico efetivo da Orquestra Sinfônica da Paraíba, onde assumiria a função de 

primeiro clarinetista solista. Dessa forma, apesar do desejo de continuar com o 

aperfeiçoamento, precisaria de um curso que compreendesse minhas atividades profissionais 

para prosseguir, posto que, não poderia solicitar nenhum tipo de licença por conta do estágio  

probatório.  

Ainda na graduação, tive contato com a turma de clarinetistas do mestrado profissional 

e pude perceber que essa modalidade de pós-graduação compreendia e dialogava com suas 

atividades profissionais, fato que me possibilitou desvelar uma alternativa que tornava viável 

conciliar meu trabalho na orquestra, junto com a continuação do meu aprimoramento técnico-

musical. 

Além da viabilidade, vislumbrada a partir da possibilidade de interação com minhas 

atividades na orquestra, outro fato que me chamou atenção para o mestrado profissional foi a 

proposta de poder vivenciar uma experiência que fortalecesse minhas bases teórico-científicas 

e ao mesmo tempo, potencializasse as minhas práticas profissionais como instrumentista. Nesse 

sentido, é importante salientar a oportunidade de produzir um trabalho que estivesse 

diretamente ligado às minhas necessidades e anseios como músico, nesse caso, a investigação 

de possíveis caminhos para a otimização da prática musical. 

  

5. MESTRADO PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIAÇÃO MUSICAL-

INTERPRETAÇÃO NA UFBA 
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Neste tópico, segue um relato de como as disciplinas cursadas e as práticas profissionais 

supervisionadas contribuíram para a minha formação durante o mestrado. Primeiramente, listo 

as disciplinas cursadas e as práticas profissionais supervisionadas realizadas. Em seguida, faço 

uma explanação acerca do tema pesquisado, enfatizando seus desdobramentos e suas 

consequentes implicações, produzindo assim, reflexões sobre momentos de prática com a 

clarineta que delimitaram uma zona de convergência entre pensamentos idiossincráticos 

resultantes de tais experiências, com a literatura consultada de pesquisas direcionadas à prática 

musical. Por fim, descrevo alguns momentos situacionais relacionados a atividades práticas, 

com o intuito de ilustrar o que fora exposto, além de listar os resultados e produtos finais 

decorrentes desta pesquisa.  

 

5.1. Disciplinas cursadas: 

 

• Estudos Bibliográficos e Metodológicos I 

• Fundamentos Teóricos e Práticos da Interpretação Musical 

• Estudos Especiais em Educação Musical 

• Métodos de Pesquisa em Execução Musical 

• Estudos Especiais de Interpretação 

• Pesquisa Orientada 

• Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 

5.2. Práticas profissionais supervisionadas realizadas: 

 

• Prática Orquestral 

• Prática Camerística 

• Preparação de Recital/ Concerto Solístico 

• Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

•  Prática de Banda 

•  Práticas em Grupos Mus.Lig.a Manif. Trad.Com.e/ou Populares  

•  Pesquisa Orientada 

 

5.3. Desenvolvimento técnico-interpretativo 
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A possibilidade de cursar a disciplina "Fundamentos Teóricos e Práticos da 

Interpretação Musical" paralelamente à prática supervisionada "Oficina de Prática Técnico-

Interpretativa" propiciou a criação de um ambiente que me permitiu inter-relacionar, de maneira 

clara e concisa, teoria e prática. Os textos trabalhados na disciplina mencionada anteriormente 

proporcionaram um aprofundamento no estudo das bases radicais da interpretação.  Por outro 

lado, os conhecimentos técnico-interpretativos desenvolvidos na “Oficina de Prática Técnico-

Interpretativa”, abordaram pontos mais específicos da interpretação, como a construção de uma 

concepção interpretativa de determinada obra, considerando aspectos históricos, técnicos e 

musicais, que eram discutidos por toda a classe de clarineta, já que as oficinas aconteceram no 

formato de master class. 

O cruzamento dos pressupostos teóricos discutidos em sala de aula referentes à 

interpretação em um âmbito mais amplo, com as concepções mais específicas deliberadas 

durante os master classes, proporcionaram a criação de um tipo de laboratório científico com 

produção voltada para a interpretação musical, fundamentado tanto em bases teóricas quanto 

práticas.  

Além das diversas reflexões e constatações proporcionadas pela inter-relação mantida 

entre as atividades supracitadas, salienta-se ainda o desenvolvimento técnico-interpretativo, 

intensamente trabalhado nos master classes, tanto sob a forma de discussões, quanto de 

experimentações, visando conhecer os diversos e possíveis caminhos de interpretar 

determinado texto ou frase musical, bem como a influência dos aspectos técnicos no 

direcionamento da interpretação.  

Todas as práticas supervisionadas perpassaram à oficina de prática técnico-

interpretativa, mantendo essa atividade como eixo central de trabalho, atribuindo assim 

fundamental importância para a difusão do conhecimento nessa subárea da música ao longo do 

curso e configurando-a como um ateliê de produção musical voltado para a construção de um 

conhecimento técnico-interpretativo consistente, construído à luz de pensamentos científicos. 

O material didático trabalhado nessa prática consistiu, basicamente, em um repertório 

definido em uma reunião individual com o orientador da referida atividade, que aconteceu no 

início de cada período, buscando obras que além de contrastantes, fossem tecnicamente 

desafiadoras e proporcionassem um nível avançado de desenvolvimento interpretativo.  

A listagem das obras trabalhadas durante o período de vigência do mestrado, bem como 

a descrição dos procedimentos utilizados em sua preparação foram registradas sob a forma de 

relatórios, que estão em anexo no presente memorial. 
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Observou-se durante cada período, um notável desenvolvimento artístico que 

aconteceu, de forma progressiva, no decorrer de cada etapa do processo e pôde ser constatado 

tanto através das avaliações feitas aula a aula pelo orientador, quanto pelo alcance das metas 

pré-estabelecidas. A possibilidade de tocar repertórios estrategicamente escolhidos para a 

minha formação, bem como analisá-los, tanto sob a perspectiva prática quanto teórica, 

proporcionou-me um tipo de vivência diferenciada, que abarcou diversos tipos de abordagem 

voltados para o desenvolvimento de concepções técnico-interpretativas. 

Por fim, destaca-se ainda a importância da interação promovida por todo o processo 

contido nas práticas supervisionadas que envolveram o fazer musical, proporcionando o contato 

com músicos de vivências variadas, pertencentes a diversos lugares do país. Esse fato gerou 

uma troca de experiências muito construtiva para todos, entendendo aqui, que a diversidade 

tornou as discussões mais ricas e o conhecimento científico criou uma zona de convergência 

que potencializou esse diálogo. 

 

5.4.  Desenvolvimento no âmbito acadêmico  

 

O conteúdo trabalhado nas disciplinas "Estudos Bibliográficos e Metodológicos I", 

"Métodos de Pesquisa em Execução Musical", bem como na "Pesquisa Orientada" colaborou 

de maneira efetiva para o meu desenvolvimento nas práticas acadêmicas. Nesse sentido, é 

possível afirmar que além de expandir os meus conhecimentos acerca do emprego das 

diferentes ferramentas utilizadas nos procedimentos envolvidos na produção científica, a 

vivência proporcionada nestas disciplinas, contribuiu para o fortalecimento das concepções 

concernentes ao tema central desta pesquisa, uma vez que o aprofundamento nesse universo 

direcionou-me para novas possibilidades de investigação. 

É relevante salientar que uma das maiores referências encontradas no âmbito das 

pesquisas em prática musical foi o livro "Musical Excellence: Strategies and Techniques to 

Enhance Performance" (2004), organizado pelo pesquisador Aaron  Williamon, com capítulos 

escritos por outros influentes nomes nessa área, como a professora Suzan Hallan e o estudioso 

Harald JØrgensen.  

A confecção do artigo intitulado "Um Olhar Crítico Sobre a Prática Musical de 

Clarinetistas Profissionais Brasileiros Atuantes em Orquestras Sinfônicas do Brasil: Caminhos 

Para a Otimização", produzido durante o curso, direcionou-me para um aprofundamento na 

pesquisa relacionada à prática musical de clarinetistas inseridos em orquestras profissionais 

brasileiras. O interesse por esta abordagem surgiu a partir de minha atuação profissional como 
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clarinetista convidado em Orquestras Sinfônicas desde 2011, até a minha efetivação na 

Orquestra Sinfônica da Paraíba, em 2014. Durante o processo de adaptação ao ambiente 

orquestral, pude observar que algumas reflexões feitas acerca da minha forma de praticar o 

instrumento, repercutiam, de maneira considerável, no resultado final do meu trabalho. Com 

isso, considerei relevante investigar quais seriam os caminhos para a compreensão dos 

procedimentos envolvidos na eficácia da prática de clarinetistas experts atuantes em Orquestras 

Sinfônicas brasileiras. 

Estas vivências me fizeram entender que trabalhar regularmente em uma Orquestra 

Sinfônica poderia requerer algo mais do que ser um bom instrumentista, posto que, além de dar 

conta de repertórios diferentes a cada semana, sempre com o objetivo de chegar ao primeiro 

ensaio sem nenhuma dificuldade técnica, o músico poderia ter que moldar, constantemente, a 

sua concepção musical, de acordo com cada maestro, considerando até mesmo mudanças em 

sua técnica, pois tocar com fagotistas ou flautistas diferentes, por exemplo, poderia implicar em 

repensar algumas questões referentes a timbre, afinação ou articulação.  

Depois de um levantamento realizado em sites de busca de produção acadêmica, não 

consegui localizar trabalhos científicos que contemplassem a prática de clarinetistas brasileiros 

atuantes em Orquestras Sinfônicas profissionais. O trabalho que mais se aproximou do tema 

proposto no meu artigo consistiu na dissertação do clarinetista Anderson Alves, intitulada 

"Expertise na clarineta: possibilidades de construção da performance musical de "alto nível" 

(2013), usada como referência inicial para os pensamentos que nortearam o artigo que produzi. 

A dificuldade de encontrar escritos no âmbito da prática do clarinetista de orquestra 

conduziu-me a desenvolver um trabalho que pudesse servir como ponto de partida para outros 

pesquisadores, recorrendo à entrevista semiestruturada como ferramenta metodológica do 

artigo. A coleta e a análise das falas de músicos profissionais atuantes em grandes orquestras 

brasileiras, abordando o tema da prática musical, se configuraram como um tipo de registro do 

cotidiano desses profissionais, que quando cruzado com a literatura consultada, possibilitou a 

ampliação de conhecimentos científicos acerca da prática musical de clarinetistas. 

 

5.5. Apresentação e desenvolvimento do tema pesquisado 

 

Uma vez que o crescimento das atividades profissionais de um músico demanda cada 

vez mais qualidade técnica e artística em detrimento de uma disponibilidade menor de tempo 

livre, a qualidade e a organização das seções de prática se configuram como fatores 

determinantes para a construção de uma performance musical. Williamon (2005 apud 
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FONSECA, 2009) afirma que o direcionamento e a qualidade da prática realizada pelo músico 

são essenciais à otimização de seu desempenho, seja no que concerne aos objetivos de curto 

prazo, seja na relação das ambições de longo prazo.  

Praticar um instrumento consiste em reunir, armazenar e constantemente aperfeiçoar 

programações sensório-motoras complexas por meio da execução prolongada e repetida de 

padrões motores, sob controle monitorado do sistema auditivo (ATENMÜLLER; GRUHN, 

2002 apud FONSECA, 2009). 

O ato de praticar está diretamente ligado à rotina de qualquer indivíduo que desempenhe 

com frequência, quaisquer atividades com alto padrão de refinamento em sua execução. No 

âmbito musical não é diferente. Embora a definição de música e, por conseguinte, de prática 

musical, varie culturalmente, compreende-se que, biologicamente, as habilidades psicomotoras 

necessitam de exercício (ou prática) para manter-se num nível de excelência (FONSECA, 

2009). 

Dessa forma, partindo do pressuposto que a qualidade da prática está diretamente 

relacionada com a qualidade da performance, é possível traçar um paralelo com o trabalho 

realizado numa Orquestra Sinfônica profissional, onde os momentos de preparação (ensaios) 

constituem a maior parte da rotina de atividades, visto que,  o número de ensaios é, na maioria 

das vezes, superior ao número de apresentações, fato que reforça a ideia de que uma 

performance é o ponto culminante de um trabalho previamente desenvolvido. 

Algumas pesquisas sobre a prática musical foram feitas no Brasil nos últimos anos 

(SANTOS; HENTSCHKE, 2009; FONSECA, 2009; ALVES; FREIRE, 2014; ZORZAL, 2015) 

não só sob a perspectiva dos estudiosos da música, mas também da psicologia. De acordo com 

Fonseca (2009), vários processos psicológicos estão envolvidos nesse campo, tais como 

motivação, percepção, emoção, aprendizagem, inteligência, memória e criatividade, 

produzindo, assim, uma diversidade de interesses de pesquisa na área. 

O presente memorial procurou descrever tanto experiências baseadas em pensamentos 

idiossincráticos que foram analisados através de reflexões críticas feitas no processo de 

autoavaliação, quanto os diferentes tipos de intervenção que puderam contribuir de alguma 

forma, para a otimização da minha prática musical, tais como o contato com a literatura 

decorrente dos estudos sobre prática musical e a confecção de um artigo que buscou investigar 

os procedimentos adotados por músicos profissionais durante os momentos de prática. 

 

5.6.  A autoavaliação como ferramenta de pesquisa: entendendo a "prática na prática" 
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Depois de refletir sobre as minhas experiências no âmbito da prática musical com a 

clarineta durante o período de graduação, cheguei à conclusão que, embora tivesse sofrido 

transformações consideráveis em minha forma de estudar o instrumento e de compreender a 

música, de um modo geral, fui um participante pouco reflexivo nesse processo, uma vez que 

não busquei entender ou mesmo interagir com as engrenagens aí envolvidas.  

Durante o mestrado, decidi me tornar um participante ativo no desencadeamento das 

diversas e possíveis mutações que poderiam ocorrer na minha compreensão musical, mantendo 

o foco direcionado para os meus momentos de prática, com o objetivo de investigar de que 

forma essa prática poderia ser otimizada. A estratégia de me colocar como objeto de estudo 

tomou como base a constante autoavaliação crítica e buscou fundamentos em experiências 

práticas, utilizando-se também da literatura sobre a prática musical e dos resultados obtidos 

após cada etapa da pesquisa. 

Nesse sentido, procurei trabalhar no intuito de ressignificar a minha compreensão de 

prática do instrumento, pois durante o mestrado, além de lidar com os procedimentos 

acadêmicos (confecção de artigo, relatórios, tarefas solicitadas em classe etc.), busquei por 

manter o nível técnico-musical numa constante crescente. Para tanto, foi necessário refletir de 

que forma meus momentos de prática com a clarineta poderiam ser otimizados, posto que, 

durante o curso eu teria menos tempo disponível que o habitual para praticar, em detrimento de 

repertórios mais complexos do que de costume. 

O primeiro procedimento experienciado configurou-se na confecção de um tipo de guia 

que pudesse potencializar meu rendimento nas oficinas práticas de clarineta. Após um 

levantamento dos possíveis pontos que poderiam tornar esse processo mais eficaz, cheguei ao 

seguinte modelo: 

 

 

Pré-aula * Mapeamento dos trechos que possuem dificuldades técnicas e posterior 

organização por prioridade, de acordo com o grau de dificuldade. 

* Mapeamento dos contrastes contidos nas ferramentas expressivas 

(dinâmica, andamento, caráter etc). 

* Decisões interpretativas (conhecimento de estilo). 
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Durante a aula * Convicção - É preciso estar ciente das "intenções musicais" para 

demonstrar convicção na interpretação construída. 

* Clareza de ideias. 

* Posicionamento bem definido em relação ao tipo de interpretação 

(concepções estilísticas). 

* Refinamento (técnico e musical). 

Pós-aula * Ouvir a gravação da aula com a partitura em mãos analisando as novas 

indicações, e se possível, enriquecer as anotações, a fim de aproveitar ao 

máximo as sugestões indicadas pelo professor. 

* Praticar a "nova" interpretação, procurando entender e incorporar as novas 

ideias. 

 

 

Depois de utilizar o "guia" descrito acima em algumas aulas, pude notar uma 

considerável melhora no meu rendimento. As etapas contidas em cada uma das três fases 

propostas me conduziram a refletir sobre alguns pontos importantes da minha rotina de estudos, 

como a revisão das sugestões apontadas pelo professor, por exemplo. O fato de gravar a aula e 

poder analisar as anotações feitas, acompanhando o áudio, trouxe-me uma compreensão muito 

mais ampla das questões trabalhadas. Outro exemplo interessante foi a estratégia de organizar 

os trechos complexos por nível de dificuldade e resolvê-los do mais difícil para o mais fácil, 

possibilitando assim um controle mais sistemático dos pontos críticos e conduzindo a 

preparação da obra em questão gradativamente para uma execução mais fluida, posto que as 

sessões são organizadas sempre de forma a resolver os pontos complexos primeiro. 

Em outra experiência, busquei uma alternativa que me auxiliasse na resolução de um 

problema recorrente contido nas minhas apresentações no master class, o domínio da peça 

como um todo. A estratégia de trabalhar partes menores funcionou bem para resolver problemas 

tanto de ordem técnica quanto de ordem musical, porém, fez-se importante considerar que, se 

durante a preparação da obra não houver um equilíbrio entre trabalho de trechos isolados e a 

execução da peça inteira, o praticante corre o risco de dominar todos os trechos complexos, 

mas, não consolidar uma concepção da obra como um todo. 

Durante a preparação do Concertino para Clarienta e Orquestra de Francisco Mignone, 

procurei agir de forma racionalmente calculada nas questões concernentes ao refinamento final 

da obra. Dentre as estratégias utilizadas nesse estudo, destacam-se a realização de simulados da 
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apresentação, onde com o auxílio de um gravador, eu registrava a execução completa da obra 

para posterior análise e a alternância de andamentos e dinâmicas, que consistiu basicamente em 

construir um tipo de flexibilidade que me permitisse tocar os movimentos da obra em 

andamentos e dinâmicas diferentes com a mesma fluência, objetivando desenvolver uma 

capacidade de adequação a diferentes tipos de interpretação. Ainda na preparação dessa obra, 

experimentei orientar algumas seções de prática por gráficos que pudessem me nortear em 

relação às reais situações das demandas que considerei relevantes naquele momento, como 

exemplificado na imagem a seguir. 

 

Os valores que constam no gráfico foram obtidos através da observação de gravações 

realizadas nas seções de estudo, onde executei a referida obra utilizando a memória, ou seja, 

sem o uso da partitura. Durante a análise foram considerados aspectos referentes a notas, 

execução, fraseado, dinâmicas, afinação e autoconfiança. As questões concernentes aos 

aspectos "notas" e "execução" foram mensuradas a partir do nível de acertos em cada seção de 

prática, sendo que no quesito "execução" observaram-se aspectos referentes à precisão rítmica 

e clareza nas passagens que possuíam complexidade técnica.  

Na análise dos pontos referentes a "fraseado", "dinâmica" e "afinação", o procedimento 

adotado foi estipular uma média do quanto ainda poderia melhorar tais aspectos e traduzir as 

conclusões resultantes dessa observação em valores que, posteriormente, pudessem me orientar 

durante os estudos, trazendo à consciência os trechos que ainda precisariam de demasiado 

trabalho. Por fim, o quesito "autoconfiança" foi avaliado ponderando tanto a sensação de 

autoconfiança durante o simulado da apresentação, quanto à relação desta com o resultado final 

da gravação.  

Além de possibilitar um estudo mais focado nas demandas mais emergentes naquele 

momento, esta experiência com o gráfico me proporcionou ainda a possibilidade de visualizar 

o processo de evolução técnico-interpretativo como um todo. 
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Ao final, uma experiência considerada relevante no processo de experimentações em 

torno da minha forma de estudar a clarineta foi a participação como voluntário em uma pesquisa 

de doutorado, que também se utilizou da prática como objeto de estudo. A proposta foi adequar 

um tipo de rotina de treinamento para atletas à realidade do músico. Depois de definir um trecho 

desafiador de determinada obra, no meu caso o Concerto de Carl Nielsen para clarineta e 

orquestra (do início até a primeira cadência), a pesquisadora elaborou uma tabela que iria 

regular desde o tempo de dedicação em cada trecho à ordem de treinamento dos mesmos, 

obedecendo a critérios como níveis de dificuldade técnica e musical, nível de esforço físico 

(trechos que demandavam muito gasto de energia), tipo de articulação predominante em 

determinadas seções etc. A tabela continha ainda, sugestões de exercícios físicos que pudessem 

funcionar como aquecimento para o estudo. 

A título de exemplo, segue uma das tabelas utilizadas na experiência: 

 

Seções  Dificuldades/Objetivos Tempo 

(min) 

Orientações 

Aquecimento Pranchas abs 5 Lateral e frontal, 2 series 

(cada) de 15' com intervalo de 

30'. 

Aquecimento 

com o 

instrumento 

Sonoridade 10 Escolha um estudo de 

sonoridade que esteja 

conforme a peça em 

preparação. 

Educativos Conhecimento de estilo e 

respiração - comp. 79 a 93 

15 Durante o tempo estipulado, 

isole as frases e toque cada 

uma separadamente com 

intervalo de 4 tempos. 

Enquanto estiver tocando e 

durante o intervalo, pense nas 

possíveis respirações. Repetir 

10x, tempo a 60. 10x tempo a 

64. 
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Série  Mecânica - comp. 50 a 61 10 Repita com tempo a 60. Repita 

15 x sem as ligaduras cada 

compasso separadamente com 

intervalo de 2 tempos entre 

cada sessão de notas. 

Relax  5 Toque o tema num andamento 

confortável, brinque com 

ritmos e dinâmicas! Relaxe! 

Total  45  

 

O resultado da experiência relatada anteriormente foi positivo, uma vez que o trecho 

proposto foi preparado dentro do prazo previsto, e a execução dos procedimentos envolvidos 

na pesquisa deu margem a várias reflexões sobre os momentos de prática, como a importância 

do estabelecimento de metas, de alternar trechos que demandam muito e pouco esforço físico, 

além da organização das sessões como um todo. 

 

5.7.  Desenvolvimento da prática orquestral 

 

O início do meu trabalho como clarinetista solista da Orquestra Sinfônica da Paraíba foi 

marcado por uma série de adaptações, que perpassavam desde a escolha da numeração da 

palheta, considerando o contexto musical em questão até o tipo de articulação empregado em 

cada obra apresentada. O fato de fazer parte de uma grande estrutura (Orquestra Sinfônica) que 

integra músicos de gostos e formações musicais variadas gera um tipo de mecanismo complexo, 

onde as principais decisões interpretativas são indicadas pelo maestro. Todavia, algumas 

escolhas, como as exemplificadas inicialmente (referente a palhetas e articulações), são 

pessoais, mesmo estas influenciando diretamente no funcionamento da estrutura musical do 

grupo. Nesse sentido, torna-se imprescindível refletir sobre a tomada de tais decisões, bem 

como as consequências destas, uma vez que, o resultado dessa ponderação pode influenciar 

diretamente na qualidade final do trabalho do clarineista e de todo o grupo.  

O meu desenvolvimento no âmbito da prática orquestral foi balizado pelos conceitos e 

experiências contidos nesta pesquisa, objetivando assim, ampliar a gama de possibilidades de 

compreensão desse universo. Apesar de ter tocado na orquestra durante três, dos quatro 
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semestres que compuseram esta Pós-Graduação, participando de vários concertos com 

repertórios variados, optei por selecionar alguns momentos marcantes para exemplificar os 

procedimentos adotados para a escolha de importantes decisões ligadas ao contexto musical, 

bem como as conclusões resultantes desse processo. 

 

5.7.1. Quinta sinfonia de Tchaikovsky 

 

Um dos pontos trabalhados nesta sinfonia se concentrou no solo que acontece no início 

do primeiro movimento, onde as clarinetas tocam em uníssono. Além de buscar um sentido de 

unidade na articulação e nas dinâmicas, a preparação deste trecho focou ainda na afinação, pois 

o fato das clarinetas tocarem exatamente a mesma coisa tornaria qualquer discordância nesses 

pontos muito visível.  

Uma das questões que mais gerou dúvidas referiu-se à relação das dinâmicas, visto que, 

a ideia de fazer um crescendo mais perceptível incitava um pianíssimo menos sonoro no começo 

do trecho. Porém, mesmo estando acompanhado apenas pelas cordas, o som das clarinetas 

acabava por se tornar inaudível naquele contexto. Nesse caso, optou-se por interpretar todo o 

solo de forma mais sonora, a fim de preservar a clareza na execução de cada nota. Vale ressaltar 

que a essa decisão corroborou com as indicações do maestro. 

Os ajustes referentes à articulação e afinação foram feitos em um trabalho de naipe, que 

envolveu apenas as clarinetas, utilizando-se tanto da pressão labial para pequenas correções, 

quanto de dedilhados alternativos para mudanças mais consideráveis, no caso da afinação, por 

outro lado, a articulação contou apenas com análises comparativas acerca das articulações de 

cada um dos clarinetistas, objetivando chegar num consenso que trouxesse uma ideia de unidade 

ao trecho em uníssono. 

 

5.7.2.  Abertura "Egmont, op. 84", de Beethoven  

 

Na preparação dessa obra foram ponderadas algumas questões referentes à escolha da 

palheta. Apesar de conter algumas intervenções solísticas, onde a clarineta está acompanhada 

apenas pelas cordas, ou até mesmo onde toca completamente sozinha, como no início, a 

interpretação desses pequenos solos, pôs-me a pensar na possibilidade de usar uma palheta um 

pouco menos resistente, abrindo mão de um som mais robusto e potente em detrimento de outro 

que fosse mais leve e delicado. Essa decisão foi tomada com base no caráter dos solos da 

clarineta e em uma análise feita a partir dos solos do oboé, levando em consideração que o 
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diálogo proposto entre a clarineta e o oboé faria mais sentido se os timbres desses instrumentos 

mantivessem uma relação harmoniosa entre si. Como o oboísta também optou por interpretar 

os referidos trechos de forma mais delicada, segui nessa direção. 

 

5.7.3.  "Abertura Cubana", de George Gershwin  

 

Dois importantes pontos trabalhados na preparação dessa obra foram a cadência e o solo 

da clarineta que acontecem no desenvolvimento da obra. Por serem estes os trechos onde a 

clarineta estava exposta de forma mais evidente, a escolha da palheta foi feita pensando nesses 

momentos. Nesse caso, optei por uma palheta um pouco mais resistente, pois em ambas as 

situações, um som mais encorpado (com mais harmônicos) combinaria mais com o contexto 

musical, considerando o estilo empregado na orquestração que pode ser observado por meio da 

constante utilização dos metais em dinâmica forte, fato que também me direcionou para a 

utilização de um som mais potente. 

 

5.8. Experiências práticas  

 

Os procedimentos adotados na preparação de uma determinada obra podem variar de 

um músico para o outro, pois além de possuírem diferentes demandas, é possível que 

instrumentistas possuam formas distintas de assimilar determinados conhecimentos. Entretanto, 

a possibilidade de observar questões situacionais registradas de forma descritiva, bem como 

ideias produzidas através de pensamentos idiossincráticos, pode apontar para a compreensão de 

diferentes e possíveis caminhos para a resolução de determinadas questões. Em suma, a análise 

do processo de aprendizagem do outro, bem como de si mesmo, pode enriquecer a compreensão 

de quem o faz. 

A metacognição, definida por Hennessey (1999 apud ALVES; FREIRE, 2014) como "a 

consciência do próprio pensamento, consciência para entender o conteúdo e regular os 

processos cognitivos em relação ao aprendizado", nos direciona para a importância de se refletir 

não só sobre os conhecimentos que adquirimos no decorrer do tempo, mas, sobre os processos 

envolvidos nessas aquisições.  

Nesse sentido, considerei relevante descrever os procedimentos envolvidos na 

preparação de algumas obras durante a vigência do mestrado, com o objetivo de ilustrar o 

funcionamento do processo de construção das concepções técnico-interpretativas sob a ótica 

deste pesquisador. É relevante salientar que a ideia proposta aqui não é estabelecer nenhum tipo 
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de padrão, e sim fornecer informações que possibilitem a visualização de diferentes formas de 

proceder, visando contribuir para o fortalecimento da compreensão dos temas abordados. 

A seguir, relato algumas experiências as quais considerei relevante acrescentar no corpo 

deste memorial, a título de ilustração. O objetivo aqui é expor tanto o formato em que as 

atividades de prática com a clarineta aconteceram quanto os procedimentos adotados na 

preparação das peças trabalhadas. 

 

5.8.1.  Experiência registrada em 2014.1 no master class de clarineta: 

 

A cada semana foram trabalhadas obras de um repertório predefinido em uma reunião 

com o orientador da prática, almejando desafios técnico-interpretativos e visando conhecer 

minhas potencialidades e necessidades como instrumentista. Além do I movimento do Concerto 

para Clarineta e Orquestra de Mozart e da segunda, das três peças de Stravisnky, foram 

trabalhados dois arranjos de música popular, um choro de Pixiguinha, intitulado 1x0 e o de uma 

música de Jaime Florence e Augusto Mesquita Chamada Molambo, ambos construídos em 

parceria com o pianista João Ventura, também aluno do Programa de Pós-Graduação. As 

práticas interpretativas foram desenvolvidas tanto na Escola de Música, quanto na minha 

residência (momentos de prática) e nas minhas atividades profissionais (realização de 

apresentações públicas). 

Durante o processo de preparação da segunda, das três peças de Stravisnky, surgiram 

muitas questões que foram discutidas pela classe em uma espécie de aula colaborativa, mediada 

pelo orientador da prática Professor Dr. Pedro Robatto. Depois da audição da referida obra, o 

professor atentou-me sobre questões expressivas, apontando para uma falta de contrastes de 

dinâmica e uso de ferramentas de expressividade como rubatos e notas de apoio.  

Ainda nesse momento, foram observados problemas com a fluidez na linha melódica da 

primeira frase da obra, que pode ser visualizada na figura abaixo. 
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Depois de analisar melhor o trecho executado em aula, constatou-se que o 

direcionamento da frase foi prejudicado pela incidência de dois cortes na linha melódica, ambos 

ocorrentes na passagem do intervalo de oitava entre as notas ré4 e ré5, que correspondem 

respectivamente às passagens da sexta para a sétima e da décima segunda para a décima terceira 

nota do trecho representado na figura acima.  

A resolução desse problema também aconteceu de forma colaborativa, através de 

discussões que pudessem chegar à possível causa do problema. Dessa forma, pude perceber que 

diminuía o fluxo de ar em reação ao receio de tornar o som demasiado estridente ao tocar o ré5, 

uma vez que, essa nota pertence a uma região aguda da clarineta, que por sua vez, possui um 

comportamento acústico consideravelmente distinto do encontrado no ré4, fato que exige um 

tipo de adequação do instrumentista para manter tanto o sentido de continuidade da frase, 

quanto de unidade do som.  

Segundo o professor, o natural seria aumentar a pressão e o fluxo de ar, pois o problema 

acontecia numa parte da tessitura do instrumento, onde a palheta precisaria vibrar mais rápido 

em relação às notas mais graves. Depois de explorar algumas estratégias de estudo como o 

treinamento do intervalo problemático separadamente e o resumo de notas da frase (redução 

apenas às notas presentes no intervalo problemático, nesse caso, o ré4 e o ré5), o problema foi 

resolvido.  

Em seguida, o trabalho focou a construção de uma coerência interpretativa, 

desenvolvida através de um tipo de estudo fraseológico, que consistiu em entender a peça como 

um conjunto de ideias musicais, delimitando assim, seções que pudessem ser traduzidas em 

metáforas, com o objetivo de facilitar ou mesmo buscar novos caminhos para o entendimento 

das possíveis concepções interpretativas aplicáveis na referida obra, salientando ainda que tais 

metáforas tinham relação direta com o contexto histórico-cultural da composição e, por 

conseguinte, do compositor.  

No trabalho com as obras 1x0 e Molambo, as aulas foram mais fluidas, uma vez que, 

nesse caso específico, além de músico, atuei como um dos arranjadores, fato que facilitou o 

entendimento dos possíveis caminhos para interpretar as referidas obras. As questões 

trabalhadas, descritas em síntese com as sugestões de evidenciar de forma mais clara os 

contrastes de dinâmica e dar mais ênfase nos acentos contidos no arranjo, sobretudo onde 

existiam deslocamentos rítmicos, realçando assim as características que poderiam enriquecer a 

interpretação das obras. 

 A título de ilustração, segue na figura abaixo, o exemplo de um dos procedimentos 

relativos à preparação da obra 1x0 de Pixiguinha, onde a indicação sugerida foi valorizar os 
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agrupamentos melódicos que causam deslocamento rítmico, identificados a partir da 

observação de grupos de três notas, distribuídos em semicolcheias de quatro notas (compassos 

8 a 11), ocasionando a formação de um tipo de hemíola. Segundo o pesquisador Almir Côrtes 

(2012), esse tipo de recurso composicional é bastante empregado na cultura tonal ocidental e 

foi aproveitado de forma bastante engenhosa dentro do choro. Além da sugestão interpretativa, 

trazida pelo orientador da prática, atribuir mais sentido de movimento melódico ao trecho, 

contribuiu para o reconhecimento da linguagem musical recorrente no choro, destacada por 

Côrtes (2012). 

 

Na preparação do primeiro movimento do concerto de Mozart, foram levantadas 

questões sobre a minha sonoridade e articulação. Segundo o professor, o meu som aparentava 

possuir poucos harmônicos e as articulações soavam pouco destacadas (mesmo quando me 

propunha tocar staccato). A primeira hipotética solução foi trocar a palheta por uma que fosse 

mais branda, supondo que tais constatações eram consequência da utilização de uma palheta 

muito resistente. Depois da troca, a melhora foi notável e imediata. Na sequência, o trabalho se 

deu em torno do fraseado que estava fracionado no momento em que deveria soar de forma 

mais contínua. Nesse caso, a alternativa foi delimitar onde começavam e onde terminavam as 

frases. Para tanto, tornou-se necessária a utilização de conhecimentos referentes à análise 

fraseológica referente ao período clássico, que foi desenvolvida em mais um momento 

colaborativo. Ainda nesse sentido, outra estratégia foi pensar em tempo binário, ao invés de 

quarternário, aplicando assim, menos ênfase nos tempos fracos, com o intuito de tornar as 

articulações mais leves. O resultado foi uma música mais orgânica e fluída.   

Podemos visualizar um trecho onde foram utilizadas essas estratégias observando a 

figura abaixo, onde procurei demonstrar de forma mais clara, a continuidade do discurso 
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musical, mantendo o direcionamento da frase até o fim dos 8 compassos que a constituem 

(trecho entre colchetes). 

5.8.2.  Experiência registrada em 2014.2 durante as aulas com o professor 

colaborador Carlos Rieiro: 

 

No segundo semestre de 2014 assumi a função de clarinetista na Orquestra Sinfônica da 

Paraíba, fato que me impossibilitou de frequentar regularmente os master classes realizados na 

UFBA. Contudo, o trabalho desenvolvido nessa prática contou com uma parceria firmada com 

o professor de clarineta aposentado pela UFPB, Carlos Rieiro, com quem fiz aulas individuais, 

como aluno regularmente matriculado, durante todo o semestre no Auditório da Escola de 

Música Antenor Navarro, em João Pessoa, Paraíba, instituição qual, o referido professor 

trabalha atualmente. Além das aulas com o professor Rieiro, pude contar com a orientação do 

professor Dr. Pedro Robatto, posto que, além de encontros mensais, enviei regularmente 

gravações contendo o resultado de cada fase de preparação do repertório trabalhado para 

avaliação do meu desenvolvimento e possíveis sugestões interpretativas.  

O repertório trabalhado focou na preparação de um recital composto por quatro obras, 

Fantasia Sul-America (Claudio Santoro), Primeira Rapsódia para clarineta e piano (Claude 

Debussy), Sonata n.2 para clarineta e piano (Johannes Brahms) e o Concerto n.2 para clarineta 

e orquestra (Carl Maria Von Weber). Entretanto, serão tomadas como exemplo aqui, apenas os 

procedimentos referentes ao estudo das duas primeiras obras mencionadas.  

No processo de construção da performance da Fantasia Sul-América (Claudio Santoro), 

discutiu-se sobre a sua concepção interpretativa, levando em consideração questões como a 

amplitude existente entre as dinâmicas, o estilo aplicado nos accelerandos e rallentandos, a 

utilização de ferramentas expressivas como vibrato e rubato ou até que ponto seguir 

estritamente as indicações escritas na partitura. As principais fontes de consulta para refletir 

acerca das questões levantadas foram: a dissertação de Vinicius Fraga (2008) "Estudo 
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interpretativo sobre a fantasia Sul-América para clarineta solo de Cláudio Santoro" e a audição 

de duas gravações da obra utilizadas nessa mesma dissertação, uma do clarinetista Luís 

Gonzaga Carneiro (músico a quem Santoro dedicou essa obra), e outra do clarinetista argentino 

Luís Rossi. A leitura do referido trabalho e a audição das gravações me possibilitam vislumbrar 

de forma mais clara o contexto musical da obra.  

Conhecer as histórias do compositor e do intérprete a quem a obra foi dedicada, tendo 

acesso a duas gravações de referência e suas análises (FRAGA, 2008), além de relacionar esse 

aparato teórico com as experiências práticas vivenciadas em sala de aula, foi um trabalho de 

grande valia e contribuiu consideravelmente para o entendimento mais amplo da concepção 

interpretativa da obra.  

Além de um elevado nível de interpretação, a Fantasia Sul-América demanda do 

instrumentista um elevado domínio técnico, pois além de passagens que exigem bastante 

agilidade, esta obra contém em sua estrutura, notas super agudas, o uso de técnicas expandidas 

como glissando e frullato, além de grandes contrastes de dinâmica, características bastante 

recorrentes no estilo contemporâneo, como podemos constatar observando os exemplos 

seguintes. 

Ex. 1. Incidência de notas super agudas. 

Ex. 2. Utilização de glissando. 
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Ex. 3. Uso de frullato. 

Ex. 4. Contrastes de dinâmica.  

  

Os contrastes de dinâmica ficam evidentes nas mudanças das indicações de piano no 

compasso 1, com um crescendo para forte no compasso 4; piano súbito no compasso 5, com 

um crescendo no compasso 7 para a dinâmica forte, seguido de outro crescendo no compasso 9 

para a dinâmica fortíssimo. 

Durante o trabalho técnico, a maior dificuldade se concentrou nas passagens rápidas, 

que foram estudadas inicialmente em modo super lento, mantendo um padrão de número de 

repetições sem nenhum erro, possibilitando assim, a criação de um tipo de estatística onde se 

encontram mais acertos do que erros. Essa estratégia objetivou automatizar a execução dos 

trechos complexos, dando mais fluidez e controle técnico, além de facilitar a memorização. 
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Ao longo do trabalho com a Primeira Rapsódia de Debussy, foram diagnosticadas 

questões de ordem técnica, como a dificuldade de manter o foco do som e a afinação de 

passagens agudas ligadas com dinâmicas em pianíssimo, bem como o esgotamento do ar 

armazenado nos pulmões antes da conclusão de determinadas frases.  

O exemplo abaixo traz um dos trechos em que encontrei dificuldade tanto em manter o 

foco do som, quanto em questões relativas à afinação e respiração. No trecho compreendido 

entre os colchetes, podemos observar a ausência de pausas, fato que ocasionou problemas em 

manter o controle de som nesse espaço de tempo.  

As questões referentes à respiração foram resolvidas com o seu replanejamento, levando 

em consideração ideias musicais. Podemos perceber de que forma esses pensamentos foram 

desencadeados, observando o trecho referenciado na figura anterior, onde inicialmente busquei 

um tipo de interpretação que me permitisse respirar apenas um compasso antes do número 6, 

quando depois de uma análise, optei por respirar três compassos antes do referido número. 

Dessa forma, a resolução do problema em questão considerou uma solução que abarcasse 

também o propósito musical, uma vez que, tal mudança poderia valorizar tanto o contraste de 

dinâmica proposto pelo compositor, quanto o sentido de reafirmação observado neste mesmo 

trecho, apontado pelo fato da escrita separar duas frases iguais (com exceção do ornamento na 

segunda) com dinâmicas diferentes.  

Os problemas de emissão e afinação foram trabalhados com exercícios específicos, onde 

se usou a nota mais aguda como pedal para um estudo de intervalos, que começa com um 

semitom e vai aumentando, gradativamente, de meio em meio tom até chegar à nota mais grave 

do instrumento. Todo esse processo aconteceu em um andamento lento, sempre feito em 

dinâmica pianíssimo com todas as notas ligadas. O objetivo do estudo foi fortalecer a 

musculatura envolvida na emissão dessas notas, bem como criar uma memória muscular que 
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facilitasse a execução dos intervalos problemáticos, proporcionando uma noção relativa de 

afinação entre os intervalos. Os resultados desta prática foram muito positivos e os problemas 

em questão foram resolvidos. 

 A atividade referente a essa prática culminou em uma apresentação pública que 

aconteceu na Escola de Música Antenor Navarro, em João Pessoa-PB, contendo todas as obras 

trabalhadas durante o semestre. 

 

6. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

 

No decorrer do curso procurei me envolver com atividades que pudessem me auxiliar 

no desenvolvimento de práticas acadêmicas e artísticas, visando o constante aperfeiçoamento, 

mesmo que estas não mantivessem, necessariamente, algum tipo de ligação formal com o 

Programa de Pós-Graduação da UFBA. 

A seguir, descrevo algumas dessas atividades, objetivando ampliar o ângulo de 

compreensão do meu processo de formação durante a vigência do mestrado. 

 

6.1. Participação como músico, professor e organizador do I Encontro Paraibano de 

Clarinetistas. 

 

O I Encontro Paraibano de Clarinetistas aconteceu na cidade de João Pessoa-PB, nos 

limites da Universidade Federal da Paraíba e foi organizado por uma equipe de clarinetistas, 

liderada pela musicista Aynara Silva, então professora do curso de clarineta da referida 

instituição e idealizadora do evento, que contou com professores convidados, advindos deste e 

de outros países. A minha participação aconteceu por meio de um convite feito pela organização 

do encontro, para atuar como organizador, músico e professor.  

Na parte de organização, pude contribuir com a logística, de uma maneira geral. A 

minha atuação como músico foi marcada com a performance do Contertino para Clarineta e 

Orquestra de Francisco Mignone, que na ocasião, foi tocado utilizando uma redução para piano, 

executada pelo músico co-repetidor da UFPB, Danilo Jatobá. 

Ainda durante o evento, atuei como professor de iniciação à improvisação na música 

popular. Durante as aulas, abordei aspectos que envolviam desde o conhecimento de harmonia, 

até o desenvolvimento de uma linguagem própria para a improvisação. 
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6.2. Atuação como clarinetista em grupos de música popular na realização de 

apresentações públicas, além da gravação de faixas em CDs e participação em programa de 

televisão. 

 

Outra prática bastante recorrente durante o mestrado foi a realização de apresentações 

públicas e gravações com grupos de música popular. É relevante salientar que o contato com 

diferentes linguagens, pode enriquecer, além de diversificar as formas de compreensão da 

música em geral de maneira considerável. Nesse sentido, segue uma relação das principais 

atividades desenvolvidas nesse âmbito. 

• Gravação de uma faixa do CD "Limiar", do instrumentista e compositor Almir Côrtes. 

• Gravação de um solo em uma faixa no CD “Impressões de um Compositor”, do 

compositor Marcelo Vilor. 

• Apresentação pública com o grupo Janela Brasileira no XX Festival de Música 

Instrumental da Bahia. 

• Gravação do programa "Sr. Brasil" na TVE São Paulo, com o grupo Mandaia. 

• Gravação de duas cenas da novela, "Velho Chico", da Rede Globo de Televisão. 

• Gravação da primeira faixa de um disco solo deste pesquisador, em fase de produção. 

• Produção e apresentação pública de um show de música popular na Usina Cultural da 

Energisa em João Pessoa-PB. 

• Produção, apresentação pública e gravação de áudio do show "Entre Amigos", que foi 

concebido em parceria com o pós-doutor em música pela UNICAMP, Almir Côrtes, 

juntamente, com o músico e compositor Junior Keréto na cidade de Santo Antônio de Jesus-

Ba. 

 

7. REFLEXOS DO PROCESSO/RESULTADOS 

 

Ao fim da minha experiência como mestrando na Universidade Federal da Bahia, onde 

procurei investigar os diversos e possíveis caminhos para a otimização da minha prática 

musical, pude concluir que além de uma notável melhoria no aspecto técnico-musical, 

promovida por vivências práticas e acadêmicas e pela interação destas, pude de fato, 

potencializar a minha forma de praticar a clarineta. Além de um estudo mais rentável, percebi 

que tinha herdado ainda deste processo, uma considerável diminuição no meu nível de 
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ansiedade, uma vez que a elevação da minha crença de autoeficácia me proporcionou uma 

relação mais tranquila com as demandas referentes às minhas atividades profissionais. 

As experiências vivenciadas neste período, tais como, a confecção de um artigo 

científico, os master classes de clarineta, as disciplinas cursadas, as práticas profissionais 

supervisionadas, a participação como voluntário na pesquisa de doutorado, as experimentações 

feitas nos momentos de prática musical, além das atividades extracurriculares e a convivência 

com músicos e pesquisadores de vários lugares do país proporcionaram-me um tipo de 

amadurecimento que perpassa desde as práticas profissionais, até a compreensão de diversos 

aspectos dos universos artístico e acadêmico.  

Desta forma, a possibilidade de realizar um trabalho de pesquisa que pôde dialogar, de 

maneira clara e concisa, com as minhas atividades profissionais, além de ter proporcionado 

reais avanços nas minhas formas de praticar o instrumento e compreender a música de uma 

maneira geral, conduziu- me para a formação de concepções mais consistentes acerca dos 

modos de produção do conhecimento científico. As reflexões trazidas aqui, bem como os 

reflexos de todo o processo se configuraram como potenciais caminhos para o meu crescimento 

acadêmico e artístico.  

As vivências acumuladas no decorrer do curso deixaram marcas, que além de terem 

contribuído para a formação de um novo pesquisador, acrescentaram qualidades de 

fundamental importância para a minha evolução como ser humano. Além do conhecimento 

gerado por todo o processo, esta pesquisa apresenta ainda como resultados, a confecção de um 

artigo científico e de relatórios das práticas profissionais supervisionadas que estão em anexo 

nesse memorial, além da produção de 4 arranjos didáticos inéditos para bandas de música 

formadas por iniciantes em diferentes estágios de desenvolvimento e a apresentação de um 

recital final  

 

7.1.   Produtos gerados 

 

• Registro áudio-visual e áudio das apresentações públicas realizadas no período de 

vigência do mestrado. 

• Produção de um artigo científico. 

• Elaboração de dois arranjos inéditos para clarineta e piano registrados em áudio. 

• Produção de quatro arranjos inéditos de cunho didático, para bandas de música com 

músicos em diferentes níveis de desenvolvimento. 

• Apresentação de um recital final. 
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APÊNDICE A – ARTIGO 

 

UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A PRÁTICA MUSICAL DE CLARINETISTAS 

PROFISSIONAIS BRASILEIROS ATUANTES EM ORQUESTRAS SINFÔNICAS DO 

BRASIL: caminhos para a otimização 

 

RESUMO 

 

Este trabalho procurou investigar os diversos e possíveis caminhos para a otimização da prática 

musical, buscando um enfoque voltado para o clarinetista atuante no universo orquestral. Para 

tanto, analisou-se o conjunto de procedimentos utilizados por músicos profissionais atuantes 

em orquestras sinfônicas brasileiras durante seus momentos de prática através da realização de 

entrevistas semiestruturadas, que tiveram seus resultados cruzados com a literatura consultada 

dos estudos sobre a prática musical. O conceito teórico que fundamentou a análise das 

entrevistas foi o da prática efetiva, trazido pelo pesquisador Aaron Williamon, que desencadeou 

cinco eixos principais de estudo: concentração, estabelecimento de metas exequíveis, constante 

autoavaliação, uso de estratégias flexíveis e a visualização de um plano global. O objetivo foi 

refletir sobre quais aspectos contribuem para a realização de uma prática efetiva, analisando 

pensamentos idiossincráticos de músicos experientes e proficientes e buscando uma zona de 

convergência entre tais pensamentos e a literatura disponível, proporcionando assim, a 

exploração de possíveis caminhos para a otimização do desempenho musical, com o enfoque 

voltado para o viés da prática musical. 

 

Palavras-chave: prática efetiva; performance musical; otimização da prática musical; 

clarinetistas. 

 

A CRITICAL VIEW OF THE MUSICAL PRACTICE OF BRAZILIAN PROFESSIONAL 

CLARINETISTS WHO PERFORM AT SYMPHONY ORCHESTRAS FROM BRAZIL: ways 

to optimize it 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to investigate various and possible ways to optimize the musical instrument 

practice, with emphasis on the clarinetist who performs in the orchestral milieu. Therefore, it 

analyzed a set of procedures applied by professional musicians who work in Brazilian 

symphony orchestras through semi-structured interviews. The content of the interviews were 

correlated with the literature of studies on musical instrument practice. The analysis of the 

interviews had the theoretical concept of effective practice - developed by the researcher Aaron 

Williamon – as its basis, which triggered five major routes of study: concentration, setting of 

attainable targets, constant self-evaluation, usage of flexible strategies and the viewing of an 

overall plan. The main goal of this research was to ponder on what aspects may contribute to 

the accomplishment of an effective practice, through analyzing idiosyncratic thoughts of 

experienced and proficient musicians, and searching for a converging area between those 

thoughts and the findings of the available literature on this subject. Thus, it aimed to provide 

possible ways to optimize the music performance, with emphasis on the musical instrument 

practice. 

 

Key words: effective practice; music performance, musical practice optimization; clarinetists 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma vez que o crescimento das atividades de um músico profissional demanda, cada 

vez mais, qualidade técnica e artística em detrimento de uma disponibilidade menor de tempo 

livre, a qualidade e a organização das seções de prática se configuram como fatores 

determinantes para a construção de uma performance musical. Williamon (2004 apud 

FONSECA, 2009) afirma que o direcionamento e a qualidade da prática realizada pelo músico 

são essenciais à otimização de seu desempenho, seja no que concerne aos objetivos de curto 

prazo, seja na relação das ambições de longo prazo.  

O interesse por esta pesquisa surgiu a partir de minha atuação profissional como 

clarinetista convidado em Orquestras Sinfônicas desde 2011, até a minha efetivação na 

Orquestra Sinfônica da Paraíba, em 2014. Estas vivências me fizeram entender que trabalhar, 

regularmente, no universo orquestral poderia requerer algo mais do que ser um bom 

instrumentista, posto que, além de preparar repertórios diferentes a cada concerto, o músico 

pode ter que moldar, constantemente, a sua concepção musical de acordo com cada maestro, 

considerando até mesmo mudanças em sua técnica, pois tocar com fagotistas ou flautistas 

diferentes, por exemplo, pode implicar em repensar algumas questões referentes a timbre, 

afinação ou articulação. 

Durante o processo de adaptação ao ambiente orquestral, pude observar que algumas 

reflexões feitas acerca da minha forma de praticar o instrumento, repercutiam, de maneira 

considerável, no resultado final do trabalho. Com isso, considerei relevante investigar quais 

seriam os caminhos para a compreensão dos procedimentos envolvidos na eficácia da prática 

de clarinetistas experts atuantes em Orquestras Sinfônicas brasileiras. 

O ato de refletir sobre os processos envolvidos nos momentos de prática do 

instrumentista pode trazer benefícios à qualidade desta atividade. Para Santos (2008), apesar 

das pesquisas não relacionarem diretamente o pensamento reflexivo à prática musical, é 

possível interpretar muitas das situações contidas nesses trabalhos como modos de pensamento 

reflexivo. 

A mesma quantidade de prática pode produzir níveis diferentes de realização em pessoas 

distintas. Em muitos desses casos, a explicação aponta para o talento, porém, nem sempre o 

praticante que tem melhor aproveitamento de seus momentos de prática pode ser considerado 

o mais talentoso. Preparar uma performance musical é uma tarefa complexa e as habilidades 

necessárias para tal são desenvolvidas com o passar dos anos, através da experiência adquirida 

pela vivência musical (CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). O pianista Misha Dichter observou: "eu 
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odeio pensar no tempo que eu perdi como um estudante. Agora é tão fácil de ver certos atalhos 

que teriam me poupado milhares de horas" (NOYLE, 1987, p. 57 apud CHAFFIN; LEMIEUX, 

2004). 

A literatura consultada sobre os estudos em prática musical têm nos direcionado para a 

necessidade de ir além da postura tácita, evidenciando o fato de que o instrumentista necessita 

acrescentar em sua prática também a ação racionalmente calculada, que busca encontrar os 

meios mais eficientes (e econômicos) para atingir os fins pretendidos. (SANTOS; 

HENTSCHKE, 2009). 

Depois de um levantamento realizado em sites de busca de produção acadêmica, não 

consegui localizar trabalhos científicos que contemplassem a prática de clarinetistas brasileiros 

atuantes em Orquestras Sinfônicas profissionais. O trabalho que mais se aproximou do tema 

proposto aqui se refere à dissertação do clarinetista Anderson Alves, intitulada "Expertise na 

clarineta: possibilidades de construção da performance musical de "alto nível" (ALVES, 2013), 

usada como referência inicial para os pensamentos que nortearam este artigo. Portanto, este 

trabalho configura-se enquanto produção de uma pesquisa científica delineada em torno de um 

tema pouco explorado (ou ainda inexplorado) no Brasil. 

Apesar do direcionamento dos estudos feitos aqui ser bastante específico (voltado para 

o clarinetista atuante em Orquestra Sinfônica), o princípio utilizado nos procedimentos relativos 

à prática musical abordado pode ser aplicado em outras esferas da música, uma vez que, muitas 

das reflexões trazidas tangenciam a resolução de possíveis problemas encontrados na 

preparação de determinada obra, ou seja, mesmo apresentando estilos musicais completamente 

diferentes, algumas peças podem apresentar demandas muito parecidas (a resolução de 

passagens de alta complexidade técnica, por exemplo). 

 

OBJETIVO 

 

Investigar os procedimentos adotados por clarinetistas experts, atuantes em Orquestras 

Sinfônicas do Brasil, nos momentos de prática, com o intuito de compreender quais aspectos 

contribuem para que esta prática seja efetiva.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

O ato de praticar está diretamente ligado à rotina de qualquer indivíduo que desempenhe 

com frequência, quaisquer atividades com alto padrão de refinamento em sua execução. 
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Compreende-se que jogadores de xadrez de alto nível e atletas profissionais, em sua maioria, 

são exemplos de como a prática funciona na construção e manutenção do processo que envolve 

o desenvolvimento de altas habilidades. No âmbito musical não é diferente. Embora a definição 

de música e, por conseguinte, de prática musical, varie culturalmente, compreende-se que, 

biologicamente, as habilidades psicomotoras necessitam de exercício (ou prática) para manter-

se em um nível de excelência (FONSECA, 2009). 

 É sabido que para atingir o nível de maturidade técnico-musical necessário para integrar 

uma Orquestra Sinfônica profissional, são necessários anos de prática e dedicação ao fazer 

musical. Santos e Hentschke (2009 apud ERICSSON; KRAMPE; TESCH-ROMER, 1993) 

afirmam que mudanças fisiológicas em profissionais ocorrem com o acúmulo de horas de 

prática. Segundo estas pesquisas são necessárias mais de 10.000 horas de estudo de repertório 

e prática para um refinamento da técnica instrumental. Sabe-se também que as experiências 

vivenciadas ao longo dos anos de atuação profissional, propiciam o desenvolvimento de uma 

percepção diferenciada acerca dos processos envolvidos na rotina diária de trabalho.  

Essa percepção diferenciada possibilita a construção de um tipo de conhecimento 

prático, baseado nas atividades diárias que envolvem o fazer musical voltado para o universo 

da música ocidental de concerto. Nesse sentido, este trabalho considerou relevante compreender 

os procedimentos envolvidos na prática de clarinetistas experts atuantes em Orquestras 

Sinfônicas profissionais brasileiras, com o intuito de trazer à reflexão, pensamentos 

idiossincráticos de músicos experientes e proficientes, proporcionando assim, a exploração de 

possíveis caminhos para a otimização do desempenho musical, com o enfoque voltado para o 

viés da prática musical. 

As pesquisas em perfomance musical concentram, em sua maioria, trabalhos voltados 

para a análise de obras musicais, fato que gera um acúmulo de textos com características 

semelhantes. Para a expansão do conhecimento sobre os processos de construção envolvido em 

práticas interpretativas e de preparo para performances, torna-se importante o desenvolvimento 

de ferramentas adequadas ao estudo da performance musical (FERIGATO; FREIRE, 2015). 

Considerando que a qualidade da prática do instrumentista está diretamente relacionada 

à qualidade da sua atuação profissional, verifica-se aqui a importância de investigar tal relação, 

tanto sob a perspectiva da literatura existente, quanto da experiência de músicos experts 

atuantes em Orquestras Sinfônicas profissionais brasileiras. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  
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Algumas pesquisas sobre a prática musical foram feitas no Brasil nos últimos anos 

(SANTOS; HENTSCHKE, 2009; FONSECA, 2009; ALVES; FREIRE, 2014; ZORZAL, 2015) 

não só sob a perspectiva dos estudiosos da música, mas também da psicologia. De acordo com 

Fonseca (2009), vários processos psicológicos estão envolvidos nesse campo, tais como 

motivação, percepção, emoção, aprendizagem, inteligência, memória e criatividade, 

produzindo, assim, uma diversidade de interesse de pesquisa na área. 

Apesar de considerar o notável número de trabalhos sobre prática musical publicados, 

nacional e internacionalmente, nos últimos anos, o presente projeto de pesquisa fundamentou-

se, teoricamente, em estudos que melhor se adequaram ao contexto da questão, qual seja a 

prática de instrumentistas profissionais de alto nível, atuantes em Orquestras Sinfônicas 

brasileiras. Para tanto, tomou-se como base os conceitos envolvidos na definição de prática 

musical efetiva. 

Praticar um instrumento consiste em reunir, armazenar e, constantemente, aperfeiçoar 

programações sensório-motoras complexas por meio da execução prolongada e repetida de 

padrões motores, sob controle monitorado do sistema auditivo (ATENMÜLLER; GRUHN, 

2002 apud FONSECA, 2009).  

Os conceitos de prática efetiva foram trazidos pela pesquisadora Susan Hallam, bem 

como pelo estudioso Aaron Williamon, e possuem significados específicos (SANTOS; 

HENTSCHKE, 2009). Para Hallam (1997 apud SANTOS; HENTSCHKE, 2009, p. 73), a 

prática pode ser considerada efetiva quando alcança o objetivo almejado no menor tempo 

possível, com o intuito de poupar tempo e esforço e a condição de não interferir nas metas em 

longo prazo. Porém, a autora adverte que o sentido efetivo da prática dependerá do nível de 

habilidade instrumental atingido, das especificidades das tarefas concebidas em função do 

contexto, da relação entre habilidades a serem adquiridas e aquelas a serem mantidas, além das 

próprias diferenças individuais.  

Segundo Williamon (2004), o conceito de prática efetiva está relacionado com a 

excelência musical em termos de performance artística. Esse tipo de prática, realizada por 

instrumentistas proficientes e profissionais, dispõe de uma natureza crítico-reflexiva, 

contemplando a noção procedimental de organização e operacionalização de forma equilibrada, 

levando em conta cinco fatores inter-relacionados: concentração, estabelecimento de metas 

exequíveis, constante autoavaliação, uso de estratégias flexíveis e a visualização de um plano 

global (WILLIAMON, 2004).  

Este trabalho será norteado pelo conceito de prática efetiva, trazido por Williamon 

(2004), pois suas pesquisas, nesse âmbito, se mostraram muito interessantes e realizaram-se 
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com músicos proficientes, fato que traz conformidade com o contexto explorado no presente 

trabalho. Portanto, a análise das entrevistas será balizada pelos cinco fatores inter-relacionados, 

citados anteriormente, discutidos pelo referido autor como principais características dessa 

prática. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo explanatório e utiliza como procedimento 

metodológico a entrevista semiestruturada, que foi aplicada a três clarinetistas atuantes em 

Orquestras Sinfônicas profissionais brasileiras.  Os dados coletados nestas entrevistas foram 

cruzados com a fundamentação teórica trazida neste trabalho, a fim de compreender de que 

forma os participantes procedem perante as situações de prática e quais características 

contribuem para que essa prática seja efetiva. 

A análise do conteúdo coletado em entrevista tem se mostrado uma ferramenta 

metodológica eficiente quando usada para acessar o pensamento reflexivo do performer. A 

transcrição do discurso oral permite a sistematização de um conhecimento que não foi 

formalizado anteriormente. O processo permite que músicos possam abordar e esclarecer suas 

práticas que poderão ser registradas dentro das abordagens de pesquisa qualitativa 

(FERIGATO; FREIRE, 2015). 

Os critérios para a escolha dos participantes se basearam no notório reconhecimento 

como músicos de excelência no cenário nacional e na atividade como clarinetista em Orquestras 

Sinfônicas profissionais com rotinas intensas de trabalho. 

Os procedimentos adotados para a realização da entrevista obedeceram ao esquema 

descrito a seguir. Foi enviado um e-mail a cada clarinetista convidando-o a participar da 

pesquisa. Após a confirmação da participação, os clarinetistas receberam, também via e-mail, 

um texto explicativo informando o tema da entrevista e que esta seria usada numa pesquisa 

científica, onde a identidade dos participantes seria preservada. As entrevistas aconteceram 

através de um contato virtual estabelecido pelo aplicativo Skype, que possibilita a transmissão 

de áudio e vídeo, em tempo real, e foram registradas por um gravador de áudio. Os áudios 

resultantes das entrevistas foram transcritos, analisados e categorizados em conformidade com 

os temas delineados como eixos de análise.  

A seguir, são trazidos os cinco aspectos apontados por Williamon (2004) como 

principais características da pratica efetiva, que serão usados como eixos de análise para as 

entrevistas realizadas. 
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ANÁLISE 

 

Concentração  

 

A capacidade de se concentrar totalmente na tarefa em questão é, provavelmente, a mais 

importante característica de uma prática eficaz para músicos (AUER, 1921; HALLAM, 1998 

apud CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). É muito comum perceber momentos de dispersão ao 

observar jovens músicos iniciantes praticando, fato que contribui, muitas vezes, para uma 

prática pouco eficaz, do ponto de vista de melhoria técnica ou musical.  Se você tiver apenas 

um momento em que não está ciente do que está fazendo musicalmente ou tecnicamente (e 

geralmente ambos), está desperdiçando seu tempo (NOYLE, 1987 apud CHAFFIN; 

LEMIEUX, 2004). 

O ato de praticar diariamente o instrumento durante muitas horas, pode não significar, 

necessariamente, que um indivíduo está promovendo melhorias na sua maneira de tocar, uma 

vez que, a qualidade da prática é fundamental para a sua efetividade. Mesmo músicos 

experientes podem tornar momentos do seu estudo ineficazes quando tocam sem atenção. Para 

Chaffin e Lemieux (2004), uma vez que, uma parte é aprendida é fácil tocar sem sentido de 

prática porque a peça pode ser tocada, automaticamente, sem atenção. O participante 1 afirma 

que:  

 

É… bom, que eu considero que é o mais importante de tudo pra mim é a 

concentração na hora do estudo, né. Então, se assim, se a cabeça não tá 

funcionando, não adianta nada ficar lá tentando solucionar um problema ou 

tentando ficar várias horas lá estudando sem tá concentrado o suficiente. 

(PARTICIPANTE 1) 

 

Estabelecimento de metas exequíveis  

 

Uma segunda característica geral de práticas eficazes envolve a definição e 

cumprimento de metas específicas. Esta técnica permite que o músico limite os pontos a serem 

tratados, tornando possível concentrar a atenção sobre um pequeno número de problemas e, de 

fato, resolvê-los, além de dominar, efetivamente, uma passagem, suprindo a necessidade de 

voltar a praticá-la várias vezes. Por não tocar os trechos antes de terem sido dominados, o 
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praticante também evita o desenvolvimento de hábitos motores ruins que, posteriormente, 

teriam de ser laboriosamente desaprendidos (CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). 

Ao descrever momentos de sua rotina de estudos, o participante 2 corrobora os autores 

citados anteriormente, como podemos constatar no trecho abaixo: 

 

Às vezes, a gente vai estudar arpejo, vai estudar uma escala por causa de uma 

passagem que se resume a duas notas. Então, ao invés de eu ficar repetindo aquele 

trecho várias vezes ou ficar inventando exercícios ou tocando arpejos e etc, eu vou 

direto no problema, aonde está o problema. O problema é na passagem da nota tal pra 

nota tal, então eu vou investigar o que tá acontecendo ali, se meu dedo tá muito lento. 

São coisas que eu faço, assim, na verdade pra otimizar o tempo, né, porque eu não 

tenho muito tempo de estudo. (PARTICIPANTE 2) 

 

Considerando ainda as ideias de Chaffin e Lemieux (2004), pode-se observar que o 

participante 3 também traz pensamentos que se aproximam da reflexão do participante 2,  

descritos no trecho abaixo: 

 

Acho que o meu ritual quando eu me deparo com um problema técnico, é o que eu te 

falei. Eu primeiro identifico, eu acho que o problema técnico ocorre sempre de uma 

nota indo pra outra nota, né. Você, às vezes, dentro de um trecho técnico vai encontrar 

lá uma nota que você não tá conseguindo ou não tá percebendo e passando por cima 

dela. Isso gera uma imperfeição na condução ou na linguagem, né. Então, o primeiro 

passo é identificar esse problema, esse ponto de erro, né. Essa célula está impedindo 

com que eu toque com perfeição todo o trecho técnico. Então, o meu, o meu, o meu 

padrão é sempre identificar isso, retirar esse erro da frase, trabalhar individualmente, 

algumas vezes com calma, às vezes, colocando rápida e depois colocando-a de volta 

no texto, na frase, experimentando a sequência pra ver se a coisa está melhorando, né. 

(PARTICIPANTE 3) 

 

Os repertórios tocados no cotidiano de uma de orquestra sinfônica, geralmente, variam 

de nível técnico-musical, podendo apresentar diferentes níveis de complexidade. Por vezes, 

encontramos essa diferença dentro de uma mesma obra, observando que toda a peça possui um 

nível técnico de dificuldade intermediário, com exceção de determinado trecho que pode ser 

considerado como avançado, por exemplo. Assim, o estabelecimento de metas exequíveis se 

torna uma ferramenta essencial para o estudo eficaz. Além de permitir que o instrumentista 

direcione seus esforços para os trechos mais complexos, dedicando assim, maior tempo onde é 
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mais necessário, esta estratégia pode servir ainda como agente motivador, uma vez que, delimita 

pequenas tarefas a serem cumpridas a cada momento da prática. 

Na fala abaixo do participante 1 é possível identificar evidências que apontam para o 

estabelecimento de metas. Depois de um tipo de triagem, feita na primeira leitura da obra em 

questão, o músico identifica os trechos que precisam de um trabalho mais focado: 

 

Certo. Bom, como músico de orquestra acho que o maior foco do meu estudo é 

conseguir aprender a tempo as partes que eu tenho que tocar na orquestra e chegar lá 

no primeiro ensaio já sem dificuldade técnica nenhuma. Então, o meu estudo é 

direcionado mais pra essa, pra essa execução das partes. Então, eu monto o 

instrumento, faço um aquecimento breve, algumas escalas, assim, simples, escala 

cromática, um pouquinho de articulação, nada muito demorado e ai, em dez, quinze 

minutos, eu já começo a estudar as coisas da orquestra. Dai, depende muito do 

repertório, do que que tem pra fazer. Se é uma coisa que é relativamente simples, a 

gente vai tocando até, geralmente, eu ponho uma gravação, ponho no fone, vou 

tocando junto com o fone, e ai se eu percebo no meio que tem alguma coisa que é 

muito complexa, dai depois que a peça acabou que eu já não consegui tocar aquele 

pedaço, pulei pra frente, ai eu volto e vou limpar esse pedaço.   (PARTICIPANTE 1) 

 

Alguns músicos deixam suas ideias expressivas orientarem o seu trabalho técnico, 

outros realizam suas seções de prática sem um plano pré-concebido, permitindo-se evoluir de 

acordo com o ritmo natural de seus estudos, dentre outras diversas e possíveis formas. Não há 

nenhuma pesquisa indicando que uma abordagem é mais eficiente do que outra. Esta é 

certamente uma das estratégias em que a eficácia depende de preferências específicas 

individuais de aprendizagem e características particulares do intérprete, para além da natureza 

da música. Entretanto, uma recomendação geral é formular intenções que possam nortear as 

sessões de treino da forma mais clara e precisa possível, delimitando objetivos e metas 

específicas para cada sessão de prática (JØRGENSEN, 2004).  

Durante a entrevista, notou-se que o participante 3 entra em consonância com Jørgensen 

(2004) quando faz a seguinte fala:  

 

Então, a gente sempre encontra numa música, escalas, articulações, ligados, 

sonoridade, afinação e dinâmica. Então, eu acho que todos esses atributos e outros 

talvez que eu esteja esquecendo, é necessário praticar um pouquinho por dia quando 

você, apenas pra manter um pouco tudo o que você conquistou durante a carreira em 

ordem, né. Então... Óbvio, como eu te disse, dependendo da peça que eu for tocar, se 

eu for tocar Debussy, meu enfoque de novo vai ser sonoridade e afinação, né, porque 
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é uma peça que exige muito isso. Se eu for tocar o concerto do Nielsen, óbvio que eu 

vou ter que me concentrar nas cadências, porque a parte técnica exige mais a parte 

técnica, né, e assim por diante, né. (PARTICIPANTE 2) 

 

Verificou-se aqui a importância do estabelecimento de metas exequíveis para a 

otimização do tempo de estudo de um músico profissional ao considerar questões que permeiam 

desde a identificação dos trechos mais complexos de uma determinada obra em preparação que, 

consequentemente, deverão ter uma dedicação mais focada até a organização de microseções 

de treino, dedicadas a trechos específicos do texto musical em questão, tornando assim o 

trabalho mais motivante, uma vez que induz o praticante a vencer vários "pequenos obstáculos" 

numa única seção de estudo. 

 

Constante autoavaliação 

 

A reflexão sobre os resultados obtidos em determinada tarefa é essencial para o processo 

de aprendizagem. Isso significa que um praticante deve identificar seus pontos fortes e fracos e 

trabalhá-los no intuito de potencializar os aspectos positivos e melhorar os negativos. Praticar 

requer constante vigilância e atenção a todos os tipos de feedback, bem como um repertório de 

conhecimentos e habilidades para resolver problemas (JØRGENSEN, 2004). 

Considerando o pensamento trazido por Jørgensen (2004), entende-se o processo de 

autoavaliação como uma ferramenta essencial para a manutenção da prática, uma vez que esta 

pode nortear o praticante em relação ao nível de eficácia de seus estudos e ainda gerar a 

possibilidade de antecipação da resolução de possíveis problemas, ou seja, trabalhar suas 

fragilidades enquanto instrumentista com o intuito de enfrentá-las com mais tranquilidade 

quando preciso.  

Santos (2008) afirma que "o estabelecimento de metas exequíveis exige experimentação 

e avaliação preliminar da situação para determinar aspectos a serem suplantados" (SANTOS, 

2008, p. 121). Entretanto, essa atividade requer certo nível de maturidade musical. Não é por 

acaso que nos primeiros anos de estudo, os alunos necessitam de constante avaliação do 

professor para progredirem. Nesse sentido, pode-se afirmar que quando um músico consegue 

identificar seus próprios problemas e resolvê-los, o nível de efetividade de sua prática é bastante 

elevado. 
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Analisando o discurso abaixo do participante 3, percebe-se que o fato de conhecer suas 

potencialidades e saber relacioná-las com as demandas do cotidiano gera uma otimização de 

seu estudo: 

 

Eu acho que quando você tá construindo uma técnica, você ainda não sabe muito bem 

o que você quer. Então, é normal que você fique num processo de repetição, repetição, 

de escalas, de exercícios específicos para digitação, de notas longas, de sonoridade, e, 

mas, você não sabe muito bem como aplicar tudo isso no concerto, na peça em questão 

ou no exercício, né. Agora, com a experiência profissional, quando você no dia-a-dia 

lida com fazer música ou experimentar diferentes estilos de música, a sua percepção 

fraseológica, ela cresce muito. Então, quando você, agora quando eu preciso estudar, 

óbvio que eu não fico repetindo escalas ou exercícios técnicos de sonoridade sem 

sentido ou apenas visando quantidade. Então, agora a gente como profissional tem 

uma capacidade de sintetizar os nossos estudos e tentando praticar um pouco de cada 

atributo que a música nos exige, né, como arte. (PARTICIPANTE 3) 

 

Já foi observado que o feedback é uma condição necessária para qualquer tipo de 

habilidade (Ericsson et al., 1993). Compreendendo que uma prática eficaz no campo da música 

requer um feedback fornecido pela autoavaliação, entende-se que sem esse fator, o progresso 

se torna mais lento. Observa-se ainda a importância da autoavaliação, quer positiva ou negativa, 

para criar um ar de distanciamento imparcial na tomada de decisões, como o que ainda precisa 

ser demasiadamente trabalhado ou o que já está pronto (CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). 

O processo autoavaliativo pode ainda incitar questões referentes à metacognição, 

definida por Hennessey (1999 apud ALVES; FREIRE, 2014) como "a consciência do próprio 

pensamento, consciência para entender o conteúdo e regular os processos cognitivos em relação 

ao aprendizado", nos direcionando assim para a importância de se refletir não só sobre os 

conhecimentos que adquirimos no decorrer do tempo, mas, sobre os processos envolvidos 

nessas aquisições. Uma vez que o ato de gerar feedbacks sobre si mesmo pode trazer consigo 

reflexões acerca de possíveis mudanças para a melhoria da dificuldade em questão, este 

processo acaba por colocar o praticante a pensar sobre o seu próprio pensar, promovendo assim 

um ambiente propício ao desenvolvimento de estratégias de estudo construídas com base 

metacognitiva e fundamentadas no foco do problema em questão. 

 

O participante 2 afirmou que, 
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Eu acho que a reflexão sobre o que você estuda, ela deve tá focada naquilo em que 

você tem dificuldade, naquilo em que você não tá conseguindo fazer bem ou naquilo 

que não tá te satisfazendo enquanto intérprete, enquanto instrumentista. Por exemplo, 

se você não tá gostando do seu som, né, aquilo tá te incomodando, de repente você 

condena toda a tua sonoridade da clarineta por causa de uma região da clarineta ou 

por causa de uma, ou duas, três notas que tão com zumbido, com chiado, às vezes, o 

problema não é nem seu, o problema é do próprio instrumento, né. Então, eu me foco 

no que está me trazendo, assim, descontentamento. Então, se é a sonoridade, eu vou 

investigar onde essa sonoridade tá me incomodando, se é no agudo, se é no grave, se 

é quando eu faço staccato, se é quando eu toco um pouco mais forte e ai, dentro disso, 

eu vou procurar ferramentas que me auxiliem a chegar num resultado final melhor, 

né, ou mudando de material, de palheta, ou talvez até de uma forma mais bruta 

trocando até de boquilha, né, e por ai vai. De repente, eu vou perceber que não é o 

instrumento, vou perceber que sou eu que tô apertando demais a boca, ou sou eu que 

tô, não tô, não estou condicionado a ter uma sonoridade boa porque vim de um 

recesso, vim de uma pausa sem pegar no instrumento muito tempo, então eu não posso 

exigir que eu tenha a mesma sonoridade que eu tinha quando eu tava trabalhando antes 

de entrar de férias, né, um exemplo. Então a gente tem, eu tenho que ir com calma e 

ganhando condicionamento físico e, ai sim, estudando a minha sonoridade, né, um 

exemplo. Mas, isso também pode se refletir na técnica, né, por exemplo, se eu, não tô 

conseguindo fazer uma passagem, então, porque que eu não tô conseguindo fazer 

aquela passagem?.  (PARTICIPANTE 2) 

 

O nível de criticidade aplicado na autoavaliação de um praticante é essencial para o 

desenvolvimento de uma prática efetiva, pois quanto mais se tem consciência do(s) 

problema(s), maiores são as chances de resolver prontamente as demandas em questão ou 

desenvolver estratégias específicas para esse fim. Para tanto, se faz necessário que o músico 

refleta sobre a sua prática, entendendo a reflexão aqui como um fator determinante para o 

desenvolvimento de pensamento crítico. Santos (2008) argumenta que "procedimentos de 

autoavaliação podem englobar perspectivas autoreguladoras, por envolverem modos de 

pensamentos reflexivos, que, por sua vez, determinam decisões e redirecionamentos contínuos 

frente às decisões de prática" (SANTOS , 2008, p. 123). Nesse sentido, o participante 1 afirmou 

que, 

 

Se qualquer uma hora dessas que eu tô estudando, eu percebo que tem algum problema 

técnico que tá além daquilo lá, né, que aquela partitura tá gerando, ai eu paro, vou pra 

frente do espelho, ou pego o metrônomo e vou passar o negócio mais lento, ou pego 

o afinador, ou sei lá, vou estudar algumas posições, de repente, de nota aguda, de 
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ligadura, alguma coisa assim, mas assim, é mais em relação à música que eu tenho 

que aprender.  É isso. (PARTICIPANTE 1) 

 

Bem como o participante 2 que explanou o seguinte:  

 

Então meu estudo, basicamente, consiste em repertório orquestral. Claro que dentro 

disso existe também uma dedicação à sonoridade, né, ah, se o staccato não está 

funcionando tão bem, eu procuro dentro desse, desse solo orquestral, dentro desse 

excerto orquestral tá trabalhando alguma coisa de staccato, alguma coisa de ataque, 

né, de também de digitação, alguma ligadura que tá falhando, então eu procuro 

investigar o que é que tá acontecendo naquela passagem técnica que não tá 

funcionando, né. E em cima disso que vou, vou estudar alguma coisa de escala, 

alguma coisa de arpejo, alguma coisa mecânica, do que é que meu dedo tá fazendo de 

errado. Assim, eu não, eu não procuro, eu não tenho um ritual, vamos dizer assim, eu 

não tenho uma fórmula de estudo, eu não estudo primeiro nota branca, depois escala, 

eu não tenho isso, assim. Só quando eu tô muito tempo parado, por exemplo, quando 

eu retorno das férias, quando eu fico alguns dias ou semanas parado, ai sim, eu preciso 

colocar a embocadura no lugar, eu preciso ganhar condicionamento, né, e ai eu 

procuro estudar um pouco de nota branca, né, e também de escalas, arpejos, staccato, 

mas isso não é sempre, isso é só quando eu fico muito tempo sem pegar no 

instrumento. (PARTICIPANTE 2) 

 

Diante do exposto, é possível concluir que a autoavaliação é uma importante ferramenta 

para a eficácia da prática instrumental, posto que, para resolver possíveis demandas que venham 

a surgir numa determinada obra, antes é necessário reconhecê-las. É relevante salientar que, o 

autoconhecimento promovido por esta atividade pode ainda permitir ao praticante identificar 

suas dificuldades e potencialidades, propiciando um melhor gerenciamento do estudo.  

Por fim, é necessário alertar que o bom funcionamento desse tipo de avaliação depende 

do nível de maturidade do praticante em relação à tarefa em contexto, pois requer 

posicionamentos críticos frente a situações que podem englobar diversos aspectos do universo 

musical e que, por sua vez, podem (des) envolver pensamentos idiossincráticos baseados em 

estratégias metacognitivas. 

 

Uso de estratégias flexíveis  
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As demandas que podem surgir na preparação de uma obra musical são bastante 

diversas, bem como suas possibilidades de resolução. Nesse sentido, o alcance de possíveis 

metas estabelecidas numa determinada seção de prática está diretamente relacionado com a 

estratégia utilizada para este fim. Portanto, o uso de estratégias é uma ferramenta essencial para 

a manutenção da prática musical. Chaffin e Lemieux (2004) afirmam que "a capacidade de 

atingir metas depende de ser capaz de chegar a uma estratégia eficaz para a prática satisfazer as 

necessidades do momento". 

A flexibilização das estratégias pode gerar uma economia de tempo e energia nas seções 

de prática de um músico, pois se este buscar diferentes caminhos para a resolução de 

determinados problemas, é possível que encontre diversas possibilidades para tal. Podemos 

observar um exemplo dessa forma de utilização de estratégias analisando a fala abaixo, do 

participante 2, 

 

Mas, por exemplo, se eu for tocar um repertório onde a clarineta, por exemplo, um 

clássico, um período clássico, Mozart... vou tocar uma sinfonia de Mozart, uma coisa 

que eu sei que a sonoridade da clarineta ela vai ter que ser, na maior parte das vezes, 

mais suave, é mais branda, então, eu vou estudar dentro daquele repertório, dentro 

daquela semana de ensaios, eu vou tá buscando uma sonoridade mais limpa, talvez 

até mexendo um pouco na força da palheta, tocando com uma palheta um pouco mais 

branda, né, e buscando uma sonoridade mais clara e mais suave possível, né, diferente, 

por exemplo, se eu for tocar um repertório com Shostakovich, né, um Stravisky, onde 

você precisa de um som um pouco mais estridente, um pouco mais brilhante. Então, 

isso muda sim, de acordo com o repertório e também com o maestro que vai estar 

trabalhando naquele repertório. (PARTICIPANTE 2) 

 

É possível notar que a ideia delineada no relato anterior aponta para uma forma flexível 

de estudo, que leva em consideração o contexto em que a tarefa será desenvolvida. Depois de 

uma análise que incluiu tanto o repertório e suas possíveis tendências (ex.: o tipo de sonoridade 

ou articulação mais adequado a determinado período ou compositor específico), quanto o 

maestro que vai trabalhar o repertório, o participante demonstrou estar disposto a dialogar com 

as possíveis demandas de forma bastante flexível, seguindo a tendência do conjunto de fatores 

envolvidos na preparação do repertório. 

Neste sentido, é relevante salientar que, existe um consenso entre pesquisadores de que 

a prática efetiva está diretamente relacionada com estratégias que funcionem (CHAFFIN; 

LEMIEUX, 2004; CHASE; ERICSSON, 1982; ERICSSON; FAIVRE, 1988; ERICSSON et al, 
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1993), porém, a escolha dessas estratégias, bem como a sua forma de utilização vai depender 

tanto da demanda em questão, quanto da capacidade de assimilação do praticante. 

O participante 3 também trouxe traços deste tipo de pensamento em sua fala, como 

podemos constatar neste trecho de sua entrevista: 

 

Se você vai trabalhar uma rapsódia de Debussy, você precisa um trabalho de 

sonoridade, de aproveitamento do fluxo de ar, um trabalho de respiração, de leveza, 

de articulação, de ataque muito mais, exige muito mais desse tipo de música do que, 

por exemplo, as três peças do Stravisky, onde você tem ali muita articulação no 

segundo e terceira, na segunda e na terceira peça, por exemplo, onde você tem ali uma 

exigência técnica aprimorada em registro diferente, né. Então, se você se depara com 

um problema como a linguagem contemporânea, por exemplo, onde você tem que 

aplicar técnicas estendidas, né, você precisa de um enfoque técnico diferente do que 

você teria que trabalhar num concerto de Mozart, por exemplo. Acho que linguagens 

diferentes, enfoques diferentes e visões técnicas diferentes, você não trabalha da 

mesma forma. (PARTICIPANTE 3) 

 

 Diante do exposto, evidencia-se que a capacidade de adaptar as estratégias de estudo, 

de maneira a colocá-las em conformidade com a demanda em questão, pode potencializar, 

significativamente, as seções de prática, pois além de possibilitar que o praticante escolha 

caminhos mais curtos, este tipo de procedimento proporciona um entendimento mais crítico 

acerca da dificuldade em questão, fato que agrega um tipo de vivência que servirá para a 

resolução de futuros problemas com mais rapidez e eficácia. 

  

Visualização de um plano global 

 

A quinta característica da prática eficaz é a capacidade de manter em mente uma 

"imagem artística" da peça trabalhada, atentando ao mesmo tempo para os detalhes de técnica 

e interpretação. O artista precisa ter uma ideia geral acerca das questões expressivas presentes 

na obra antes da tomada de decisões iniciais sobre questões técnicas. Se estas decisões são 

tomadas sem a noção dessa visão geral, muitas delas podem requisitar alterações mais tarde, o 

que além de aumentar, consideravelmente, o tempo de aprendizagem, demanda mais 

quantidade de energia investida (CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). 
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Corroborando os autores supracitados, Santos e Hentschke (2009) afirmam que "a 

visualização do plano global da obra em preparação traz a condição de uma concepção 

expressiva da obra, como referência para as decisões sobre o que perseguir ao praticar". Para 

tanto, faz-se necessário que o praticante faça um tipo de análise antes de iniciar o processo de 

preparação de determinada obra, procurando visualizar, de uma maneira geral, as características 

expressivas contidas no seu texto musical e os possíveis tipos de abordagem técnica para 

construir a interpretação desejada.  

Seguindo essa linha de raciocínio, podemos relacionar este tipo de estratégia com o 

procedimento relatado pelo participante 1, no trecho da entrevista que segue: 

 

Se eu tenho uma coisa, vamos supor que tenha uma peça muito complexa e que eu 

nunca toquei, ah, sei lá, vou dar um exemplo, a primeira vez que eu toquei, por 

exemplo, Mandarim, maravilhoso, do Bartók. Então, as primeiras vezes que eu peguei 

a peça pra estudar, nem toquei. Eu peguei uma gravação que eu considerava de uma 

orquestra boa, e eu ia só seguindo a partitura ali, marcando aonde o cara respira, que 

tipo de coisa que ele faz, hoje em dia a gente consegue achar vídeo, então, de repente, 

dependendo da peça que você tem pra tocar, até o dedilhado que o clarinetista optou 

por fazer, você pode consultar várias opções pra decidir o que você tem que fazer. E 

ai, depois dessa triagem, assim, já na partitura que eu parto pra estudar, nesse caso 

como tem cadências e coisas que você toca sozinho, ai eu não faço a gravação, faço 

primeiro sozinho até eu identificar como que eu quero tocar. Mas, depois eu sempre 

passo com a gravação porque é onde eu identifico quando eu toco com que 

instrumentos, às vezes, você tem um solo junto com trompas, às vezes, você tem 

alguma coisa junto com o fagote, e você só ficando estudando a sua parte, às vezes, é 

difícil você identificar. Quando você tem a gravação tocando junto, assim, e você vai 

lendo e tocando, às vezes, você percebe outros detalhes que só ouvindo, você não 

consegue. Mas, vai variando assim um pouco. (PARTICIPANTE 1) 

 

A habilidade de antecipar os problemas, desta forma, é uma característica de peritos 

atuantes em muitos campos. Por exemplo, especialistas de xadrez são capazes de jogar "xadrez 

relâmpago" e, intuitivamente, tomar decisões precipitadas que antecipam desenvolvimentos 

que irão acontecer mais tarde no jogo (Vide exemplo em CHASE, 1983; GLASER; CHI, 1988; 

GOBET; SIMON, 1996 apud CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). Da mesma forma, quando os 

artistas estão a se familiarizar com um novo trabalho, há um "processo instantâneo e 

subconsciente de trabalho para a imagem artística" (NEUHAUS, 1973, p. 17 apud CHAFFIN; 

LEMIEUX, 2004). Um efeito de prestar atenção ao quadro musical maior e a utilização da 
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estrutura formal da peça para organizar a prática, algo recomendado por muitos pedagogos 

(CHAFFIN; LEMIEUX, 2004). 

Ainda nesse sentido, no trecho abaixo, o participante 1 relata que analisando gravações 

da peça a ser trabalhada e, consequentemente, adquirindo um tipo de visão global desta, o 

músico consegue antecipar os possíveis problemas que podem ocorrer durante o processo de 

preparação para a performance da obra, possibilitando assim uma noção do que deve ser, 

demasiadamente, trabalhado para garantir um bom desempenho.  

 

Então, hoje em dia é isso, assim, eu tento focar naquilo que é problemático mesmo 

tecnicamente ou coisa de afinação, alguma coisa assim, mas tento absorver o máximo 

possível do que é pela gravação assim, ouvindo e vendo outras orquestras pra já 

identificar os problemas que podem aparecer no meu ensaio, entendeu, do que ficar 

sozinho em casa estudando com a estante e o metrônomo sem ter noção do que era 

que acontecia, que era como eu fazia antigamente, é isso.  (PARTICIPANTE 1) 

 

Verificou-se aqui, a importância da visualização de um plano global para a preparação 

de determinada obra, entendendo que a possibilidade de conhecer a peça como um todo, 

possibilita ao praticante se antecipar na resolução das possíveis demandas ali contidas. É 

relevante salientar que esse tipo de estratégia pode gerar uma economia de tempo e esforço 

durante o processo de preparação de determinada obra, uma vez que proporciona ao praticante 

a possibilidade de premeditar quais serão as suas maiores dificuldades durante o estudo da obra 

e, por conseguinte, qual será a estratégia mais eficaz para o contexto em questão. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste artigo, procurou-se investigar os diversos e possíveis caminhos para a 

otimização da prática musical com enfoque voltado para o clarinetista atuante em Orquestra 

Sinfônica, analisando os procedimentos utilizados por músicos profissionais através de 

entrevistas semiestruturadas e cruzando os resultados dessas entrevistas com a literatura acerca 

dos estudos sobre a prática musical. O conceito teórico que fundamentou a análise das 

entrevistas foi o da prática efetiva, trazido pelo pesquisador Aaron Williamon (2004), que 

desencadeou cinco eixos principais de pesquisa: concentração, estabelecimento de metas 
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exequíveis, constante autoavaliação, uso de estratégias flexíveis e a visualização de um plano 

global.  

A dificuldade de encontrar escritos no âmbito da prática do clarinetista de orquestra 

conduziu-me a desenvolver um trabalho que pudesse servir como ponto de partida para outros 

pesquisadores, recorrendo à entrevista semiestruturada como ferramenta metodológica. A 

coleta e a análise das falas de músicos profissionais atuantes em grandes orquestras brasileiras, 

abordando o tema da prática musical, se configuraram como um registro fiel do cotidiano desses 

profissionais, que cruzado com a literatura consultada, possibilitou a ampliação de 

conhecimentos científicos acerca da prática musical de clarinetistas. 

Vale ressaltar que, o propósito aqui não é criar um tipo de guia ou qualquer outro padrão 

para a prática da clarineta, mas sim ampliar as possibilidades de compreensão dos possíveis e 

diferentes caminhos para a construção da performance musical de determinada obra. Sabe-se 

da importância de produzir trabalhos de cunho reflexivo no âmbito da performance musical. 

Santos e Hentschke (2009) afirmam que "o procedimento tácito é inerente ao instrumentista, 

que sabe realizar, mas não necessariamente consegue verbalizar suas ações". Nesse sentido, as 

autoras afirmam ainda que "tais procedimentos podem ser mais produtivos, quando estimulados 

por uma atividade reflexiva sobre aquilo que está sendo aprendido e sistematizado" (SANTOS; 

HENTSCHKE, 2009, p. 7.). 

Diante do exposto, deixo aqui um questionamento que pode vir a fomentar futuras 

pesquisas no âmbito da prática musical: a ementa dos cursos de Clarineta das Universidades 

públicas brasileiras direciona seus alunos para a formação de profissionais reflexivos? Muitas 

vezes, o alto nível de dedicação exigido pelo repertório constante no conteúdo programático de 

muitos destes cursos pode tendenciar seus alunos a se limitar apenas ao conhecimento referente 

a determinado campo específico de sua área de atuação. Portanto, é necessário refletir sobre 

uma possível análise do perfil do egresso destes cursos, bem como uma leitura crítica das 

ementas utilizadas na formação desses alunos, considerando suas possíveis áreas de atuação e 

o contexto de suas formações iniciais. 

Este trabalho visa contribuir para a produção de conhecimento sobre prática musical 

com enfoque voltado para clarinetistas. Considera-se que os resultados obtidos, podem 

contribuir para um fortalecimento na estrutura da prática de estudantes e profissionais, uma vez 

que, procurou investigar as disciplinas procedimentais a serem contempladas em situação de 

prática. Além disso, esta pesquisa almejou ainda, incentivar futuros trabalhos sobre o 

clarinetista inserido no universo orquestral brasileiro. 

 



55 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALVES, A. C. Expertise na clarineta: possibilidades de construção da performance musical de 

“alto nível”. Dissertação de Mestrado,  UNB, 2013. 

 

ALVES, A. C.; FREIRE, R. C. Processos de construção da expertise na clarineta: investigação 

das trajetórias de clarinetistas brasileiros. PERCEPTA - Revista de Cognição Musical, v. 2, 

p. 1, 2014. 

 

CHAFFIN, R.; LEMIEUX, A. F. General perspectives on achieving musical excellence. In: 

WILLIAMON, A. (Org.). Musical excellence: strategies and techniques to enhance 

performance. Oxford: Oxford University Press, p. 19-39, 2004. 

 

FERIGATO, A. M.; FREIRE, R. D. Análise de conteúdo no contexto da pesquisa em 

performance musical: a metacognição como objeto de análise. Anais do XI Simpósio 

Internacional de Cognição e Artes Musicais, p. 114-120, 2015. 

 

FONSECA, D. S. Estratégias e técnicas para otimização da prática musical: algumas 

contribuições da literatura em língua inglesa. In: ILARI, B.; ARAÚJO, R. C. (Org.). Mentes 

em Música. 1. ed. Curitiba: DeArtes - UFPR, 2009, p. 137-157. 

 

JØRGENSEN, H. Strategies for individual practice. In: Musical Excellence. Strategies and 

techniques to enhance performance.  WILLIAMON, A. (Ed). Oxford: University Press, pp. 

85-103, 2004. 

 

SANTOS, R. A. T.; HENTSCHKE, L. A perspectiva pragmática nas pesquisas sobre prática 

instrumental: condições e implicações procedimentais. Per Musi,UFMG, v. 19, p. 72-82, 2009. 

 

SANTOS, R. A. T. Modos de pensamentos reflexivos implícitos nos fatores de aperfeiçoamento 

da prática musical. Música em perspectiva, UFPR, v. L, n. 2, p. 113-130, 2008. 

 

ZORZAL, R. C. Prática musical e planejamento da performance: contribuições teórico-
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Master class de clarineta. 

 

2. Carga Horária Total: 283 horas. 

 

3. Período de Realização: 17 de março a 02 de julho de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

 

Período Atividade  Descrição  

Março Definição do repertório a ser 

trabalhado; master class e 

estudos técnicos. 

Reunião com o orientador para definição do 

repertório; trabalho de construção de 

interpretação e resolução das demandas 

técnicas na segunda das três peças de 

Stravinsky. 

Abril Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas nas musicas 

1x0 de Pixiguinha e Molambo de Augusto 

Mesquita e Jayme Florence. 

Maio Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas do primeiro 

movimento do concerto de Mozart e da obra 

Luz, de Edmundo Villani Côrtes.  

Junho Master class e estudos técnicos. Revisão do que foi trabalhado. 

Julho Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Ensaios e apresentação das obras Luz, 1x0 e 

Molambo. 

 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
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• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório (ou parte dele) trabalhado. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3.     Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as obras selecionadas (20 x 1h e 
30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento  (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (piano): 4 ensaios X 2h = 8h. 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 2h diárias  X 20 
semanas = 240h. 

 

Total: 283h. 
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D50 / Prática cameristica 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Práticas interpretativas aplicadas à música de câmara e 

confecção/apresentação de arranjo. 

 

2. Carga Horária Total: 185 horas. 

 

3. Período de Realização: 17 de março a 02 de julho de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

 

 

Período Atividade  Descrição  

Março Definição do repertório a ser 

trabalhado; master class e 

estudos técnicos; confecção de 

arranjos. 

Reunião com o orientador para definição do 

repertório; trabalho de arranjo, construção de 

interpretação e resolução das demandas 

técnicas das obras 1x0 (Pixiguinha) e 

Molambo (Lupcínio Rodrigues). 

Abril Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas nas musicas 

1x0 de Pixiguinha e Molambo de Lupcínio 

Rodrigues. 

Maio Master class e estudos técnicos. trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas do primeiro 

movimento do concerto de Mozart e da obra 

Luz, de Edmundo Villani Côrtes. 

Junho Master class e estudos técnicos. Revisão do que foi trabalhado. 

Julho Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Ensaios e apresentação das obras Luz, 1x0 e 

Molambo. 

 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 
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• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Aprimorar minha capacidade de trabalhar em grupo. 

• Produzir e apresentar arranjos inéditos. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Produção, apresentação e gravação de arranjos inéditos. 

• Gravação da apresentação pública do repertório (ou parte dele) trabalhado. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3.     Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as obras selecionadas (20 x 1h e 
30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

• Confecção de arranjos (piano): 4 encontros X 3h = 12h - 1x0 (Pixiguinha) e Molambo 
(Lupcínio Rodrigues). 

• Ensaios (piano): 3 ensaios X 1h = 3h - 1x0 (Pixiguinha) e Molambo (Lupcínio Rodrigues). 

• Ensaios (piano): 3 ensaios X 1h = 3h - Luz (Edmundo Vilanni Côrtes). 

• Ensaios (flauta, clarone, violão e bateria): 10 ensaios X 2h = 20h - Cabeça de Bacalhau 
(Ricardo Vieira). 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 1h diárias  X 20 

semanas = 120h. 

 

Total: 185h. 
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APÊNDICE D - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D51 / Prática de banda 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Celso Benedito 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Prática como clarinetista na banda filarmônica da UFBA. 

 

2. Carga Horária Total: 95 horas. 

 

3. Período de Realização: 17 de março a 02 de julho de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

As atividades foram realizadas sob a forma de ensaios semanais regulares, onde foram 

trabalhadas peças do repertório tradicional de bandas filarmônicas e alguns arranjos 

confeccionados especificamente para a banda filarmônica da UFBA. 

 

Cronograma de atividades: 

 

 

Período Atividade  Descrição  

Março Ensaios para preparação do 

repertório. 

Ensaios com coordenação e regência do 

professor Dr. Celso Benedito. 

Abril Ensaios para preparação do 

repertório. 

Ensaios com coordenação e regência do 

professor Dr. Celso Benedito. 

Maio Ensaios para preparação do 

repertório. 

Ensaios com coordenação e regência do 

professor Dr. Celso Benedito. 

Junho Ensaios para preparação do 

repertório. 

Ensaios coordenados com coordenação e  

regência do professor Dr. Celso Benedito. 

Julho Ensaios para preparação do 

repertório. 

Ensaios com coordenação e  regência do 

professor Dr. Celso Benedito 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 
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• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Aprimorar minha capacidade de trabalhar em grupo. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3. Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as demandas em questão (20 x 
1h e 30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (banda): 20 ensaios X 3h = 60h. 
 

Total: 95h. 
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APÊNDICE E - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D55 / Práticas em Grupos Mus.Lig.a Manif.Trad.Com.e/ou 

Populares 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Participação como clarinetista em grupos de música popular brasileira. 

 

2. Carga Horária Total: 48 horas. 

 

3. Período de Realização: 17 de março a 02 de julho de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Casas de show e teatros da cidade de Salvador e teatro SESC 

Pompéia em São Paulo. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

Período Atividade  Descrição  

Março Definição do repertório a ser 

trabalhado; confecção de 

arranjos/ensaios. 

Reunião com os grupos para definição do 

repertório e confecção dos primeiros arranjos 

e ensaio. 

Abril Confecção de arranjos/ensaios. Finalização do trabalho de arranjos e 

realização de ensaios e primeiras 

apresentações. 

Maio Ensaios e apresentações. Realização de ensaios e apresentações. 

Junho Ensaios e apresentações. Realização de ensaios e apresentações. 

Julho Ensaios e apresentações. Realização de ensaios e apresentações. 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Aprimorar minha capacidade de trabalhar em grupo. 

• Produzir e apresentar arranjos inéditos. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 
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7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório trabalhado. 

• Gravação de um programa de televisão na TVE São Paulo. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3.     Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h); 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

• Ensaios e apresentação (Grupo Mandaia): 8 ensaios X 2h; 1 Apresentação X 2h = 18h. 

• Ensaios e apresentações (Grupo Morde Pimenta): 20 ensaios X 2h; 18 apresentações X 1h e 
30 min = 25 h.  

 

Total: 48h. 
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APÊNDICE F - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Master class de clarineta. 

 

2. Carga Horária Total: 291 horas. 

 

3. Período de Realização: 25 de agosto a 09 de dezembro de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia e 

Auditório da Escola de Música Antenor Navarro - PB. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

 

Período Atividade  Descrição  

Março Definição do repertório a ser 

trabalhado; master class e 

estudos técnicos. 

Reunião com o orientador para definição do 

repertório; trabalho de construção de 

interpretação e resolução das demandas 

técnicas da Fantasia Sul-America (Claudio 

Santoro). 

Abril Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas da Primeira 

Rapsódia para Clarineta e Piano (Debussy). 

Maio Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas do Concerto 

n.2 para Clarineta e Orquestra (Weber). 

Junho Master class e estudos técnicos. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas da Sonata 

n.2 para Clarineta e Piano (Brahms) 

Julho Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Revisão do repertório trabalhado e realização 

de ensaios/apresentação pública. 
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6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório (ou parte dele) trabalhado. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Orientações individuais que aconteceram via Skype ou por e-mail. 

 

8.3.  Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as obras selecionadas (20 x 1h e 
30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (piano): 8 ensaios X 2h = 16h. 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 2h diárias  X 20 
semanas = 240h. 

 

Total: 291h. 
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APÊNDICE G - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D49 / Prática Orquestral 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Práticas interpretativas aplicadas ao trabalho de primeiro clarinetista na 

Orquestra Sinfônica da Paraíba. 

 

2. Carga Horária Total: 292 horas. 

 

3. Período de Realização: 25 de agosto a 09 de dezembro de 2014. 

 

4. Locais de Realização: Sala de Concertos Maestro José Siqueira. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

 

 

Cronograma de atividades: 

Período Atividade  Descrição  

Agosto Ensaios e apresentação. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas das obras: 

Quarta Dança Brasileira (José Siqueira), 

Concerto n.1 em ré maior para Violão e 

Orquestra, op. 99 (Mario Castelnuovo 

Tedesco), Sinfonia Popular (Radamés 

Gnatali) e Tico Tico no Fubá (Zequinha de 

Abreu) 
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Setembro Ensaios e apresentação. Trabalho de construção de interpretação e 
resolução das demandas técnicas das obras: 

Abertura Jobiniana (Rafael Piccolotto); 

"Armorialis" Concerto duplo para Viola, 

Violoncelo e Orquestra (Eli-Eri Moura); 

Sinfonia n.3 em Mi Bemol Maior, Op. 55 

"Heróica" (Ludwig Van Beethoven) e 

Abertura Tzar's Bride (Nicolay Rimsky-

Korsakov); Poema Sinfônico "Quadris de 

Seridó" para Trombone e Orquestra - Estréia 

Mundial (Normando C. Silva); Danças 

Sinfônicas Op. 64 (Edward Grieg) 

Outubro Ensaios e apresentação. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas das obras: 

Os mestres cantores de Nuremberg - Abertura 

(Richard Wagner); Concerto para Viola e 

Orquestra (Bela Bartok); Sinfonia No. 5 em 

Dó menor, Op.67 ( Ludwig Van Beethoven) 

Novembro Ensaios e apresentação. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas das obras: 

Concerto Latino Americano para Trompete 

solo e Orquestra (Arthur Barbosa); Sinfonia 

Brasileira (Arthur Barbosa) e Bacchanale da 

Ópera Sanção e Dalila (Camille Saint-Saens); 

Concerto para Piano e Orquestra em Formas 

Brasileiras, Op.105 No.2 (Hekel Tavares); 

Sinfonia No.1 em Sol menor, Op.7 (Carl 

Nielsen) 

Dezembro Ensaios e apresentação. Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas das obras: 

Pas de Duex do Ballet Quebra Nozes (P. I. 

Tchaikovsky); Concerto para Violoncelo No. 

1 em Sol menor, Op.49 (Dmitry Kabalevsky); 

Grande Missa Nordestina  

( Clóvis Pereira) 

 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Aprimorar minha capacidade de trabalhar em grupo. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 
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• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório trabalhado. 

 

 

8. Orientação: 

 

8.1.  Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Orientações individuais que aconteceram via Skype ou por e-mail. 

 

8.3.  Cronograma das Orientações: 

 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (orquestra): 8 ensaios X 3h = 24h. (para cada programa) X 7 programas = 168h. 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 1h diária X 20 
semanas = 120h. 

 

Total: 292h. 
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APÊNDICE H - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Master class de clarineta. 

 

2. Carga Horária Total: 283 horas. 

 

3. Período de Realização: 17 de março a 02 de julho de 2015. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

 

Período Atividade  Descrição  

Março Definição do repertório a ser 

trabalhado; master class e 

estudos técnicos. 

Reunião com o orientador para definição do 

repertório; trabalho de construção de 

interpretação e resolução das demandas 

técnicas na sonata para clarineta e piano  op. 

167 de  Saint-Saens. 

Abril Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas nas obras do 

compositor Reginaldo Carvalho para 

apresentação no SESC partituras. 

Maio Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas do 

repertório para apresentação no XX Festival 

de Música Instrumental da Bahia com o 

Grupo Janela Brasileira. 

Junho Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Trabalho de construção de interpretação e 

resolução das demandas técnicas do 

repertório para apresentação com trio de 

palhetas. 

Julho Master class e estudos técnicos. Leitura do concertino para clarineta e 

Orquestra de Francisco Mignone. 
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6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 

• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório (ou parte dele) trabalhado. 

 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3.     Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as obras selecionadas (20 x 1h e 
30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (piano): 4 ensaios X 2h = 8h. 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 2h diárias  X 20 
semanas = 240h. 

 

 

Total: 283h. 
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APÊNDICE I - FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 

•  Aluno: Lucas Costa Andrade  

•  Matrícula: 214121499 

•  Área: Criação e Execução Musical 

•  Ingresso:2014.1 

•  Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

•  Orientador da Prática: Prof. Dr. Pedro Robatto 

 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: Preparação de recital/concerto solístico. 

 

2. Carga Horária Total: 283 horas. 

 

3. Período de Realização: 25 de agosto  a 9 de dezembro de 2015. 

 

4. Locais de Realização: Auditório da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

Cronograma de atividades: 

 

Período Atividade  Descrição  

Agosto Definição do repertório a ser 

trabalhado; master class e 

estudos técnicos. 

Reunião com o orientador para definição 

do repertório; trabalho de construção de 

interpretação e resolução das demandas 

técnicas do Concertino de Mignone para 

Clarineta e Orquestra. 

Setembro Master class e estudos técnicos. Refinamento dos aspectos técnicos da obra 

trabalhada e estudo de métodos. 

Outubro Master class e estudos técnicos; 

ensaios e apresentação pública. 

Refinamento dos aspectos interpretativos 

da obra trabalhada. 

Novembro Master class e estudos técnicos; 

apresentação pública. 

Apresentação pública realizada no I 

Encontro Paraibano de Clarinetistas. 

Dezembro Master class e estudos técnicos. Leitura do Concerto de Nielsen para 

Clarineta e Orquestra. 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

• Conhecer minhas necessidades e potencialidades como instrumentista. 
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• Reconhecer e trabalhar minhas demandas técnicas e interpretativas. 

• Fundamentar minhas escolhas interpretativas. 

• Realizar apresentações públicas para a prática das questões abordadas. 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

• Conhecimento gerado através das experiências vivenciadas em sala de aula. 

• Relatório/memorial da prática. 

• Gravação da apresentação pública do repertório (ou parte dele) trabalhado. 

 

8. Orientação: 

 

8.1.    Carga horária da orientação: 35h. 

 

8.2.  Formato da Orientação: Encontros presenciais regulares em formato de master class na 

EMUS-UFBA às segundas  e quartas das 14:00 às 16:30, balizados por eventuais orientações 

individuais que aconteceram pessoalmente no mesmo espaço ou via e-mail. 

 

8.3.     Cronograma das Orientações:  

 

• Encontro presencial para definição do repertório a ser trabalhado (1h). 

• Master class realizados durante a prática para trabalhar com as obras selecionadas (20 x 1h e 
30 min. = 30h). 

• Orientações individuais para avaliação da prática em andamento (4 x 1h = 4h). 

•  Ensaios (piano): 4 ensaios X 2h = 8h. 

• Preparação do repertório (estudo com o instrumento): 6 dias por semana, 2h diárias  X 20 
semanas = 240h. 

 

 

Total: 283h. 

 


