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RESUMO 
 
 

Esse trabalho teve como objetivo apresentar e descrever o processo de pesquisa e 
os resultados ocasionados durante o curso de Mestrado Profissional na UFBA. 
Tratou-se de um Memorial, um Artigo e um Álbum de partituras. No Memorial foi 
descrito, passo a passo, cada etapa da construção dos trabalhos. Já o Artigo, 
demonstrou um processo de criação de arranjo para o violão solo, e o Álbum, 
intitulado Gonzagueando, é um livro de partituras com oito músicas do compositor 
Luiz Gonzaga arranjadas para violão.  
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ABSTRACT 
 
 

The purpose of this work was to present and describe the research process and the 
results of my professional Master's course at UFBA. It was a memorial, an article and 
a score sheet. At the Memorial was described, step by step, each stage of the 
construction of the works. Already the article, demonstrated a process of creation of 
arrangement for the solo guitar, and the album, titled Gonzagueando, is a book of 
scores with eight songs of the composer Luiz Gonzaga arranged for guitar. 
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1 MEMORIAL 

  

Em abril de 2017 iniciei o mestrado no programa de Pós-Graduação 

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

área de Criação Musical/Interpretação sob a orientação do professor Robson 

Barreto. 

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

possibilidade de realizar uma experiência profissional desenvolvida na prática 

através do universo acadêmico, proporcionando, assim, uma junção entre disciplinas 

teóricas e práticas supervisionadas. Uma maneira de manter um estudo acadêmico, 

sem me distanciar da prática com o instrumento. 

A escolha pela área de Criação Musical/Interpretação ocorreu por conta da 

minha experiência profissional como violonista, arranjador e compositor que venho 

desenvolvendo e atuando ao longo dos anos nos mais variados estilos da música 

popular brasileira e, particularmente, na prática da música instrumental. A 

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

grande importância: ampliou meus conhecimentos no referido estilo, durante o 

processo da pesquisa, estudos e criação.  

É importante ressaltar que contar com a orientação de um profissional 

respeitado no âmbito acadêmico e que detém um amplo conhecimento da música 

erudita e popular, somou-se a diversos fatores positivos que me fizeram ingressar no 

programa de Pós Graduação Profissional em música da UFBA. Assim, tive a 

possibilidade de realizar o projeto e a minha pesquisa, o Álbum Gonzagueando, que 

trata do estudo sobre a obra de Luiz Gonzaga sob a ótica do violão e, também, um 

artigo acadêmico, no qual descrevo um processo para a construção do arranjo. 

 

1.1 MÓDULO ACADÊMICO 

 

As disciplinas teóricas foram fundamentais no decorrer do curso, pois através 

das aulas e seminários ministrados pelos docentes, tive a oportunidade de conhecer 

e explanar melhor o universo acadêmico. A disciplina Estudos Bibliográficos e 

Metodológicos (MUS502), ministrada pelo professor Pedro Amorim foi, sem dúvida, 
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um divisor de águas. As atividades apresentadas pelo docente durante o semestre 

contribuíram em diversos aspectos no processo da construção do meu artigo, a 

exemplo: reflexão sobre a pesquisa, coerência com o estilo da escrita acadêmica, 

estrutura do projeto, formatação do texto e referências bibliográficas. Deste modo, 

pude ampliar a pesquisa do conteúdo exposto no projeto. 

A disciplina Estudos Especiais em Interpretação (MUSD45), ministrada pelo 

professor Rowney Scott contribuiu de forma expressiva sobre os temas: 

improvisação e interpretação. O professor nos apresentou alguns textos, artigos e 

livros que tratavam de caminhos não tradicionais no campo da improvisação e 

interpretação, denominado improvisação livre, ou seja, uma abordagem mais 

filosófica dos temas. Essa experiência nos provocou uma reflexão sobre o que é 

improvisar, interpretar e como fazê-los, partindo do princípio de que o instrumentista 

deve procurar outros caminhos e se desprender dos conceitos tradicionais 

possibilitando se permitir, experimentar, sair da zona de conforto. Tal experiência 

vivenciada também na prática com a turma foi de grande valia no que tange ao 

enriquecimento musical e, consequentemente, contribuiu para a minha pesquisa. 

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

pelos professores Lucas Robatto e Diana Santiago, exerceu um papel de grande 

importância para a minha formação acadêmica, pois os textos adotados e 

trabalhados durante o semestre abordaram temas relevantes para a minha 

pesquisa, trazendo contribuições conceituais e reflexões sobre o universo do músico 

prático. Tratou também de modelos atuais de pesquisa em música relacionada à 

performance. 

A disciplina Estudos Especiais em Educação Musical (MUSD46), ministrada 

pelo professor Joel Barbosa, apresentou e discutiu estruturas para elaboração de 

arranjos e composições didáticas para três níveis de alunos em iniciação musical. 

Tais arranjos foram desenvolvidos para algumas formações, são elas: quarteto de 

cordas, banda sinfônica e banda, todas, com o objetivo de apresentar situações e 

soluções no universo da educação musical. Sem dúvida, esta disciplina trouxe muita 

contribuição para a minha pesquisa, a qual, grande parte está direcionada para o 

tema arranjos.  
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1.2 PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

  

 Neste quesito, destaca-se a importância das disciplinas voltadas às práticas 

supervisionadas no desenvolvimento do projeto. Através delas, pude experimentar e 

aplicar o conteúdo tratado na minha pesquisa acrescentando, assim, uma 

contribuição expressiva no resultado final do trabalho, pois grande parte dele está 

ligado à prática. 

A disciplina Oficina Prática Técnico-Interpretativa (MUSD48), ministrada pelo 

meu orientador, foi o alicerce para a elaboração do produto dessa pesquisa. Nessa 

disciplina pude esquematizar e executar todo o processo aplicado na construção das 

etapas que envolvem o produto do projeto, a exemplo: criação de arranjos, edições 

de partituras e estudo idiomático do violão.  

Seguindo as indicações do meu orientador, busquei me inserir em diversos 

ambientes musicais, nos quais pudesse contribuir com o desenvolvimento da minha 

performance enquanto instrumentista e arranjador. Por meio desses espaços, tive a 

oportunidade de vivenciar e atuar com diversas formações musicais. Essas 

atividades foram registradas nas disciplinas Prática Camerística (MUSD50) e Prática 

em Criatividade Musical (MUSD54). 

Na disciplina Prática Camerística tive a oportunidade de formar um dueto com 

o acordeonista Gel Barbosa, realizando apresentações regularmente nos 

restaurantes Solar e também Baby Beef. O dueto se encaixou perfeitamente com a 

minha pesquisa, pois existia uma forte ligação com o acordeon, possibilitando um 

rendimento maior no repertório trabalhado. O dueto formado com o acordeon me 

proporcionou uma valorosa experiência musical, através da qual tive oportunidade 

de versar e executar gêneros musicais diversificados, em destaque: o xote, o baião, 

o samba, a valsa, o tango, o frevo e o choro. Além de tratar, em especial, 

características relacionadas à tessitura e à sonoridade do instrumento. 

O segundo dueto é o Duo Barros Reis, formado com o violonista Leonardo 

Barros Reis, com quem realizei apresentações frequentes nos restaurantes Solar, 

Baby Beef e no Hotel Pestana do Convento do Carmo. Essa formação teve uma 

considerável importância no meu desempenho como instrumentista e 

particularmente no campo da estética musical. O maior desafio nessa formação foi 

encontrar um caminho mais adequado para equalizar e organizar no repertório o 

papel desempenhado por cada um dos instrumentistas na execução da música. Não 
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obstante serem dois instrumentos semelhantes e com as mesmas características 

sonoras, os ensaios foram fundamentais para a realização desses ajustes e, com os 

arranjos organizados, nos foi permitido alcançar um resultado bastante satisfatório. 

Durante as apresentações selecionamos um repertório com temas brasileiros, 

Standards de Jazz e ritmos como: samba, valsa, bossa, baião e choro. 

Foi um imenso prazer e certamente uma contribuição musical importante ter 

participado dos duetos mencionados anteriormente, pois durante os ensaios e nas 

apresentações tivemos oportunidades de compartilhar e vivenciar diversas 

experiências musicais, que com certeza me acompanharão em trabalhos futuros. 

A disciplina Prática em Criatividade Musical foi direcionada para a criação e 

elaboração dos arranjos e edição das partituras. Nessa prática pude desenvolver e 

trabalhar junto ao instrumento, os arranjos das músicas selecionadas para compor o 

produto da minha pesquisa e utilizei-me dos locais onde ocorriam as apresentações 

em duo para inseri-las em alguns momentos na execução solo.   

A disciplina Preparação de Recital/Concerto Solístico (MUSD53), teve um 

direcionamento exclusivamente voltado para a performance. Nos encontros com o 

orientador, foram abordados e trabalhados temas como: técnicas interpretativas, 

repertório, sonoridade, bem como, conceitos sobre a prática do concertista em 

ambientes distintos. Durante o semestre fiz algumas apresentações, entre elas: 

Semana de Música da UCSAL, Espaço CUCA, Pelourinho e na UFBA. 

 

1.3 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO: ÁLBUM GONZAGUEANDO 

  

O trabalho aqui apresentado é resultado de um estudo que venho 

desenvolvendo ao longo dos anos na prática de execução e composição de arranjos 

para violão solo, aplicados em diversos estilos musicais e na elaboração do Álbum 

Gonzagueando, que trata de um livro de partituras contendo oito músicas do 

compositor Luiz Gonzaga arranjadas para violão. São elas: Assum Preto (Humberto 

Teixeira/Luiz Gonzaga), Qui Nem Jiló (Humberto Teixeira/Luiz Gonzaga), Araponga 

(Luiz Gonzaga), Xodó (Luiz Gonzaga), Légua Tirana (Humberto Teixeira/Luiz 

Gonzaga), Pau de Arara (Guio de Morais/Luiz Gonzaga), Baião (Humberto 

Teixeira/Luiz Gonzaga) e Olha Pro Céu (José Fernandes/Luiz Gonzaga). 

A preferência em selecionar as composições de Luiz Gonzaga para o álbum de 

partituras ocorreu por conta de uma ligação com a obra do compositor, que se deu 
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antes mesmo do início dos meus estudos de violão. Lembro-me ainda quando 

criança durante os festejos juninos, mais precisamente na festa de São João, dos 

meus pais e amigos sentados ao redor da fogueira, ouvindo tocar na radiola1 os Lps 

com gravações dos baiões e xotes do rei do baião.    

  Posteriormente, já tendo iniciado os estudos do violão, tive o privilegio de 

apreciar a música Asa Branca do mencionado autor, através de um belíssimo 

arranjo criado e interpretado pelo violonista Baden Powell. Foi impressionante, pois 

até aquele momento não era comum ouvir composições de Gonzaga adaptadas 

para outros instrumentos que não fosse a sanfona, e através desse contato surgiu o 

interesse em começar interpretar um repertório que era pouco arranjado e raramente 

grafado para o violão.  

Apesar de existirem diversos registros de gravações em áudio contendo 

interpretações de arranjos para o violão, não era comum encontrarmos partituras 

com os mesmos, pois, naquela época, muitos violonistas não tinham o hábito ou não 

dominavam um conhecimento técnico para a prática da escrita musical. Diante da 

dificuldade em encontrar partituras para o referido instrumento, iniciei o processo de 

criação dos arranjos.  

Um dos primeiros passos para começar essa prática, foi começar a escutar e 

reproduzir o maior número possível de músicas com gêneros variados. Esse estudo 

ocorria normalmente, através do processo da imitação, tocar de ouvido, ou seja, 

inseria um disco para tocar uma determinada música e ao violão buscava reproduzir 

os fraseados, harmonias e as nuances presentes na música trabalhada, buscando 

obter o resultado mais próximo da originalidade. Lembro-me que era um processo 

de transpiração, demandava do instrumentista muito tempo de dedicação e, acima 

de tudo, paciência, pois era um momento em que se repetia a música ou um 

determinado trecho inúmeras vezes e só encerrava quando a percepção 

determinava que os mesmos estivessem idênticos ou bem próximos do esperado na 

transcrição. Em algumas músicas, por conta da dificuldade, e da quantidade de 

informações, tal processo era estendido por semanas.  

Esse período foi de grande importância para a minha formação como 

instrumentista, tal como na prática da elaboração de arranjos. Nesta fase tive a 

oportunidade de estudar e conhecer um vasto repertório de compositores violonistas 

                                                           
1 Aparelho eletrônico ou aparelho de som para tocar discos de vinil. 



14 

 

e intérpretes, a exemplo: Dilermando Reis, Américo Jacomino, Canhoto da Paraíba, 

Garoto, João Pernambuco, Baden Powell, Raphael Rabello, entre outros. Essa 

prática contribuiu expressivamente na ampliação do meu vocabulário musical e, 

conceitualmente, proporcionou mais argumentos em variados estilos e 

orquestrações para explanar a arte do arranjo no violão. 

Mais tarde, tive a oportunidade de iniciar meus estudos acadêmicos, de suma 

importância para minha formação enquanto violonista. Através desse momento 

musical, começaria uma nova experiência, agora pautada no estudo direcionado 

para a técnica, teoria, sonoridade e a interpretação de um repertório dos períodos da 

música erudita, tais vertentes me proporcionaram uma transição por outros idiomas 

e técnicas musicais. 

O que me levou a elaborar os arranjos do Álbum Gonzagueando, versado nas 

composições de Luiz Gonzaga, foi o meu contato inicial com a obra do autor ao ouvir 

uma de suas músicas arranjada para o violão e executada por Baden Powell e, 

principalmente, por trazer outras obras do compositor em questão, com arranjos 

autorais, ampliando o repertório violonístico.  

Ao iniciar o processo de construção e execução do álbum, ocasionaram 

diversas etapas; a primeira delas foi fazer uma ampla pesquisa da obra do autor e 

em seguida selecionar oito músicas para elaboração dos arranjos, essa não foi uma 

tarefa fácil. Durante o processo de audição nas distintas fases composicionais de 

Gonzaga, pude observar que o compositor trazia em sua obra versatilidade, riqueza 

musical e um talento raro nas práticas de compor e interpretar. O que pode ser 

evidenciado em diversos gêneros musicais, a exemplo: Choro (Treze de Dezembro, 

Araponga); Valsa (Légua Tirana, Numa Serenata); Baião (Asa Branca, Vem 

Morena); Xote (Xote das Meninas, A Vida de Viajante); Galope (Olha Pro Céu, 

Pagode Russo), entre outros. Para escolher oito entre inúmeras e belíssimas 

composições do autor, busquei selecionar as músicas com as quais, de algum 

modo, naquele instante, havia me identificado e, a meu ver, as que mais se 

adequavam à proposta do projeto.  

Já no segundo momento, o desafio encontrado foi transcrever a melhor forma 

de acomodar elementos idiomáticos do acordeon, tais como, atividades do fole, 

baixos e disposições das notas para a execução do violão solo e viabilizar a sua 

sistematização. Cada fase realizada no processo de execução do arranjo foi 

elucidada através do estudo cuidadoso dos elementos funcionais do violão como: 
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tonalidade, afinação, digitação das mãos direita e esquerda e da grafia musical. Tal 

estudo possibilitou uma explanação técnica e teórica dos caminhos que mais se 

adequassem ao idioma do instrumento.  
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2 CONCLUSÃO 

 

A Realização deste trabalho foi extremamente importante para o meu 

crescimento profissional. No desenvolvimento da pesquisa pude explanar 

conhecimentos acadêmicos experienciados no transcorrer do curso, aprofundar-me 

na obra de Luiz Gonzaga, um compositor que através da sua arte difundiu a cultura 

e a música do nordeste para o mundo, e, sobretudo, tive a oportunidade de poder 

apresentar no projeto, uma experiência adquirida na minha trajetória como 

violonista.  

A próxima etapa do meu projeto será editar e lançar nos próximos meses o 

produto aqui apresentado, Álbum Gonzagueando em formatação de livro 

acompanhado de um CD. 

Espero que este trabalho possa contribuir de alguma forma, para estimular não 

só os violonistas, mas outros instrumentistas e compositores. Que possa servir de 

ferramenta para auxiliar na construção e sistematização de arranjos para o violão e 

ampliação do repertório da música popular brasileira para o instrumento. 

 Aproveito para agradecer a todos os professores do Programa de Pós-

Graduação Profissional em Música (PPGPROM) pelo apoio, atenção e 

comprometimento, e também parabenizá-los pela a elaboração e o desenvolvimento 

desse curso, que representa uma grande transformação conceitual da música na 

universidade, oportunizando ao instrumentista prático estender o conhecimento e o 

seu desenvolvimento no universo acadêmico. Sinto-me bastante honrado em 

participar deste programa e de realizar mais uma etapa na minha formação 

profissional, através desta conceituada Universidade. 
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3 Artigo - A Obra de Luiz Gonzaga sob a ótica do violão: um arranjo didático da 
música Assum Preto 
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RESUMO 
 
 

O presente artigo utilizou-se das ideias contidas na construção de um dos oito 
arranjos que compõem o Álbum Gonzagueando, qual seja, o Assum Preto. 
Apresentou uma proposta de transcrição didática da referida música para o universo 
do violão solo, explanando possibilidades de como o baião pode ser escrito e 
executado no instrumento, preservando a originalidade, bem como as características 
rítmicas e melódicas. O artigo tratou, também, sobre cuidados importantes nas 
etapas que transcorrem na elaboração do arranjo, a exemplo: escolha da canção, 
audição e tonalidade, e pontuou, ainda, as caraterísticas funcionais do violão, tais 
como: extensão, grafia musical, digitação e afinação, com o intuito de proporcionar 
aos estudantes, professores, compositores e intérpretes, uma visão teórica e prática 
dos caminhos sugeridos na concepção do arranjo. É importante ressaltar, que as 
ideias apresentadas no decorrer do texto não representam um modelo de como se 
deve criar um arranjo para violão, mas sim, uma proposta de elementos que 
permeiam etapas relevantes no processo da sua elaboração.  
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ABSTRACT 
 

 
The present article used the ideas contained in the construction of one of the eight 
arrangements that make up the Gonzagueando Album, that is, the Assum Preto. He 
presented a proposal for a didactic transcription of said music to the universe of the 
solo guitar, explaining possibilities of how the baião can be written and executed in 
the instrument, preserving the originality, as well as the rhythmic and melodic 
characteristics. The article also dealt with important care in the stages that take place 
in the elaboration of the arrangement, for example: choice of the song, hearing and 
tonality, and also pointed out the functional characteristics of the guitar, such as: 
extension, musical spelling, typing and in order to provide students, teachers, 
composers and interpreters with a theoretical and practical view of the suggested 
ways of designing the arrangement. It is important to emphasize that the ideas 
presented throughout the text do not represent a model of how to create an 
arrangement for guitar, but rather a proposal of elements that permeate relevant 
stages in the process of its elaboration. 

 
 

Keywords: 1. Arrangement. 2. Guitar. 3. Baião. 4. Luiz Gonzaga. 5. Accordion. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

       A iniciativa de escrever sobre o tema arranjo, ocorreu através de uma pesquisa 

desenvolvida em torno do repertório da música popular brasileira arranjada e escrita 

para violão solo. Nesse estudo, todavia, foi percebida uma escassez existente no 

repertório sistematizado para o instrumento, em que pese, nos últimos anos, terem 

sido criados e registrados através de áudios, vídeos e partituras, arranjos elaborados 

por instrumentistas como: Marco Pereira, a exemplo das músicas: Luiza (Tom 

Jobim) e Beatriz (Edu Lobo e Chico Buarque); Ulisses Rocha com Ponteio (Edu 

Lobo e Capinam); Nonato Luiz, com as músicas: Vida de Viajante (Luís Gonzaga e 

Herevê Cordovil) e Juazeiro (Luís Gonzaga e Humberto Teixeira). Sendo assim, 

diante do largo acervo musical existente no cancioneiro popular do Brasil, vale a 

pena salientar que ainda temos um longo caminho a percorrer.  

A concepção musical exposta no processo aplicado nas etapas que integram a 

elaboração do arranjo no presente trabalho é uma prática que vem sendo 

desenvolvida ao longo dos anos, através de estudos acadêmicos e, principalmente, 

baseados em técnicas empíricas e idiomáticas do violão e do violonista. Tal prática 

pode ser ampliada e aplicada nas criações de arranjos de diversos gêneros 

musicais.  

 Dessa pesquisa, surgiu a iniciativa de escrever o Álbum Gonzagueando, 

desenvolvido com a finalidade de contribuir com oito arranjos sistematizados para o 

repertório violonístico, preservar e difundir a obra de Luiz Gonzaga e o ritmo do 

baião. Para tanto, foi utilizada a música Assum Preto, que faz parte do referido 

álbum e é objeto de estudo desta pesquisa, na qual serão descritos os caminhos 

percorridos na construção do arranjo. Esta canção já havia sido arranjada para dois 

violões e gravada no CD Duo Barros Reis (1999), trabalho desenvolvido em parceria 

com o violonista Leonardo Barros Reis. A mencionada experiência foi importante, 

pois, mais tarde, ampliou conhecimentos pessoais relacionados ao estilo musical e à 

estrutura do instrumento, bem como as possibilidades para a elaboração de arranjos 

para violão solo. 

As informações apresentadas nesse artigo são baseadas em experiências 

pessoais e profissionais como instrumentista; na vivência musical; em contatos com 

diversos músicos, professores e em estudos acerca do gênero baião. Não tem como 
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objetivo realizar uma análise dos tópicos expostos, mas sim, relacionar e apresentar 

as etapas adotadas no processo de criação do arranjo. 

         

3.2 UM BREVE HISTÓRICO DO VIOLÃO 

  

As origens do violão não são claras, pois existem diversas hipóteses, mas 

segundo musicólogos, como Emilio Pujol (1930) e Jose de Azpiazu (1961), são duas 

as teorias mais aceitas hoje. Na primeira, acredita-se que o violão é derivado do 

antigo alaúde árabe, levado para a Península Ibérica através das invasões 

muçulmanas. O alaúde árabe que penetrou na península na época das invasões era 

um instrumento que se adaptou perfeitamente às atividades da corte.  

 Já na segunda, o violão seria derivado da chamada “khetara grega”, que, com 

o domínio do Império Romano, passou a se chamar “cítara romana”, e era também 

denominada de “fidícula”, a qual teria chegado à Península Ibérica por volta do 

século I com os romanos. 

 Segundo Dudeque (1994), a vihuela é o instrumento mais antigo que 

provavelmente possui maior ligação com o violão moderno. A vihuela surge na 

Espanha do século XVI e, ao longo do tempo, ganha popularidade assim como o 

alaúde, ocupando um dos mais importantes lugares na música instrumental 

produzida no período renascentista. Ao decorrer dos anos, vários tipos de 

instrumentos foram desenvolvidos com base na vihuela. A guitarra de “quatro 

ordens4” surge no cenário musical da Europa do século XVI, tendo como 

características principais o tamanho menor comparado a vihuela, resultando na 

produção de sons mais agudos, e na quarta ordem o uso do bourdon. Logo em 

seguida, foi acrescentada mais uma ordem a esse instrumento dando origem à 

guitarra de cinco ordens, também conhecida como guitarra portuguesa e, mais tarde, 

a adição da sexta ordem dando origem à guitarra barroca ou guitarra francesa. 

A principal transformação do violão ocorreu no final do século XIX, 

desenvolvida por um luthier espanhol chamado Antônio Torres Jurado (1817-1892). 

A partir de instrumentos da época, como a guitarra francesa, ele desenvolveu um 

novo modelo de violão, com uma considerável influência do guitarrista e compositor 

espanhol Julian Arcas (1832-1882).  

                                                           
4 Ordens são cordas duplas afinadas em uníssono. 
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Neste contexto, pode-se observar que o violão tem suas origens tão 

questionadas quanto a sua chegada ao Brasil. Segundo Castro (2005), com a 

chegada da Coroa Portuguesa ao Brasil no ano de 1808, e sua instalação 

acompanhada de 15 mil portugueses membros da nobreza, “[...] ocorreu uma grande 

revolução econômica e social no Rio de Janeiro. A cidade se tornou cosmopolita, 

atraindo diversos viajantes do mundo inteiro, principalmente da Europa.” (CASTRO, 

2005, p. 783). Assim, percebe-se que de acordo com o pensamento do autor a 

origem do violão ainda é incógnita quanto a sua origem e chegada ao Brasil. 

 Foi durante o Período Imperial que o violão, conhecido como viola francesa, foi 

introduzido no país, e aos poucos ocupou o papel principal de acompanhador da 

“música popular” da época, substituindo a viola de arame no centro urbano carioca. 

Não se sabe com exatidão a data da chegada do violão ao Brasil, se foi trazido pelos 

imigrantes da aristocracia portuguesa ou pelos viajantes que estiveram no país na 

primeira metade do século XIX. Sabe-se que, em um determinado momento do 

século XIX, o violão passou a ser o instrumento preferido para o acompanhamento 

de voz e de outros instrumentos como o cavaquinho e a flauta na música produzida 

pelo povo da cidade do Rio de Janeiro. 

 O violonista Francisco Araújo (apud Taubkin, 2007, p. 18), afirma que não 

foram os portugueses os introdutores do violão no Brasil. Eles trouxeram a viola, que 

nada mais era do que a versão lusa da vihuela espanhola do século XVI, que hoje 

chamamos de viola caipira. Ela é parecida com o violão, mas tem cordas duplas e 

uma afinação diferente. Para Araújo, o instrumento que corresponde à guitarra 

espanhola foi trazido para o Brasil pelos ciganos, expulsos de Portugal pela 

inquisição, no século XVI.  

Ou seja, são muitas as discussões sobre a origem e a chegada do violão no 

Brasil. O fato é que o instrumento teve uma grande influência no cancioneiro popular 

e é bastante apreciado e executado em várias vertentes musicais no país.  

 Durante muito tempo o violão no Brasil serviu como instrumento de 

acompanhamento. Na maioria das vezes junto a cantores, grupos de choro, bossa-

nova, forró e outros. Só aos poucos o violão foi adotando a função de instrumento 

solo. Então, o autor, abaixo, menciona que: 
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Em maio de 1916, o violão começa a se erguer como um instrumento 
de concerto entre a elite social da época. O engenheiro Clementino 
Lisboa foi o primeiro violonista a se apresentar em público, 
especialmente no Clube Mozart, o centro musical da elite carioca. 
Logo em seguida, no ano de 1917, Augustin Barrios (1885-1944) se 
apresenta em uma série de recitais de violão no Rio de Janeiro, 
tocando de uma forma inovadora como nunca se tinha visto e/ou 
ouvido antes no Brasil. A partir de críticas de revistas e jornais desse 
período, constata-se que o instrumento passou a ser visto pela elite 
carioca de uma forma mais séria e virtuosa (DUDEQUE, 1994, p. 
101). 

 

Seguindo essa linha de pensamento do autor, confirma-se que muitos foram os 

compositores que escreveram obras de grande valor musical para o instrumento, 

como João Pernambuco (1883-1947), Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Américo 

Jacomino - mais conhecido como Canhoto - (1889-1928), Radamés Gnatalli (1906-

1988), todos com uma forte ligação à música popular brasileira, assim como Aníbal 

Augusto Sardinha (1915-1955), também conhecido como Garoto - considerado um 

dos precursores da bossa-nova, bem como, Dilermando Reis (1916-1977), Paulinho 

Nogueira (1929-2003), Baden Powell (1937-2000), Raphael Rabello (1962-1995), 

dentre vários outros. Há também contemporâneos, como Egberto Gismonti (1947), 

Sérgio Assad (1952), Paulo Bellinati (1950), Ulisses Rocha (1960), Turíbio Santos 

(1943) e Marco Pereira (1950), que claramente através de publicações de álbuns, 

tiveram uma importância expressiva na grafia e na sistematização da música popular 

para o violão. 

3.3 BAIÃO E LUIZ GONZAGA 

   

 Segundo Ferreira (2010, p. 15), o baião é um dos gêneros mais populares do 

universo rítmico brasileiro e, com certeza, o mais difundido da região Nordeste do 

país. De acordo com este autor, 

 

Luiz Gonzaga tornou-se um símbolo do País, quando o baião passou 
a ser um dos estilos musicais mais tocados no Brasil, entre os 
meados das décadas de 1940 e 1950. É ainda hoje um estilo musical 
que em qualquer lugar do mundo é reconhecido como brasileiro, 
tanto quanto o samba (FERREIRA, 2010, p. 15). 

   

Com efeito, essa genuinidade constatada por Ferreira, confirma-se na mistura 

de diversas expressões culturais que sempre povoaram o Brasil de norte a sul. 
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 Várias interpretações sobre a origem do nome baião foram feitas, mas 

nenhuma delas é precisa. Musicólogos que se debruçam sobre o tema se limitam a 

meras especulações linguísticas que não contribuem muito para elucidar a questão. 

O que se sabe, é que o artista que fixou o baião na memória do povo brasileiro foi o 

sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga, o “rei do baião”. Segundo Costa (2012, p. 

140) o autor relata que: 

 
O “rei do baião” cantava a seca, a triste partida do povo nordestino 
para as terras do Sul, o verde da mata, a aridez do agreste, a 
geografia nordestina, [...] aspectos da cultura popular (feira-livre, boi-
bumbá, festas de São João), além de personagens típicos do cenário 
humano nordestino. 

   

Assim, de acordo com o que foi mencionado acima pelo autor, essa realidade 

cantada por Luiz Gonzaga reafirma a identidade do estilo musical baião. Luiz 

Gonzaga, de origem pobre, foi para o Rio de Janeiro no início dos anos 40 e lá 

sobreviveu trabalhando como músico nos bordéis da zona do Mangue. Por iniciativa 

própria, colocou em seu repertório ritmos do Nordeste, como o xote e o baião e 

quando, finalmente, conseguiu entrar para o mundo das rádios, com a gravação do 

seu primeiro disco, sua projeção nacional foi quase imediata e trouxe para o público 

urbano a tradicional formação instrumental da música nordestina: sanfona, triângulo 

e zabumba, conhecido hoje como “trio de forró”. Sua música transformou-se numa 

verdadeira epidemia nacional. Teve projeção inigualável e manteve-se autêntica até 

o final da sua vida. Como expõe Cascudo (2010, p. 29): 

 

Então, tudo o que ainda se ouve de música no Brasil deve-se ao que 
Gonzaga assimilou, por sua atuação musical e seu poder arquétipo. 
[...]. O país teve que se render à cultura dos paus-de-arara, dos 
baianos, dos paraíbas e nortistas, que traziam no saco, cujo cadeado 
era um nó, a doce vingança rítmica e comportamental que contagiou 
e celebrou um Brasil de dentro, interiorano, recriado do meio da 
seca, da solidão e da poeira, assegura.  

 
Este pesquisador, através da sua linha de raciocínio, afirma que Luiz Gonzaga, 

na sua atuação musical, consagrou a realidade do povo nordestino, apresentando 

ao Brasil e ao mundo, um Brasil com raízes interioranas, vivenciado pela seca, 

solidão e poeira. Essa assimilação de Luiz Gonzaga quanto a sua atuação musical, 

além da sua característica na apresentação, deu visibilidade à cultura do nordeste e 

norte brasileiro. Pereira (2006) propõe a aproximação desse universo com o violão e 
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lembra que foi o cantor e compositor Luiz Gonzaga que fixou o gênero na memória 

brasileira nos anos de 1940 e criou uma devoção quase que religiosa com o povo 

nordestino. Sua formação, conhecida como “trio de forró”, se dá com a sanfona, 

zabumba e triângulo. Pereira (2006) também ressalta que após o movimento da 

Bossa Nova, sua linguagem foi associada ao jazz por músicos como Hermeto 

Pascoal e Egberto Gismonti. O autor transcreve seis propostas de redução para o 

violão do ritmo. 

4 ESTRUTURA DO VIOLÃO 

  

 As características técnicas do violão a serem apresentadas, são: afinações, as 

mais utilizadas; extensão completa do violão; notação musical e formas de organizar 

a escrita para o instrumento. Estas características técnicas serão tratadas e 

explanadas nas subseções abaixo, assim como, informações tratadas no respectivo 

artigo.  

 

4.1 AFINAÇÃO  

  

A afinação adotada em geral, ou seja, a mais aplicada ao violão de seis cordas, 

é popularmente conhecida como “afinação padrão ou tradicional” indicada na figura 

1. Mi2(6)5, Lá2(5), Ré3(4), Sol3(3), Si3(2), Mi4(1), formando uma sequência de 

quartas justas. Essa afinação tornou-se muito frequente entre os violonistas nas 

execuções solo e em acompanhamentos de canções. É importante lembrar que o 

violão é um instrumento transpositor de oitava. Isso quer dizer que as notas soam, 

no instrumento, uma oitava abaixo em relação à sua localização na pauta musical. A 

afinação padrão permite um dedilhado simples para a maioria dos acordes e 

também a execução de escalas com o mínimo de movimentos de mão esquerda. 

Existem outras afinações no universo violonístico, dentre elas, destacam-se 

algumas, a exemplo da figura 2: Ré, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, conhecida como 6ª em Ré. 

Já na figura 3, encontra-se a afinação 6ª em Ré e 5ª em Sol (Ré, Sol, Ré, Sol, Si, 

Mi); e na figura 4, a afinação 3ª em Fá# (Mi, Lá, Ré, Fá#, Si, Mi). Essa última, muito 

utilizada nas transcrições de obras do período da Renascença.  

                                                           
5 Os números (6), (5), (4), (3), (2) e (1) indicam as cordas do violão. 
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Com base no universo que norteia a questão da afinação, pode-se observar 

que o violão é um instrumento que pode adequar-se facilmente a um vasto repertório 

musical.  

 

Figura 1 - Afinação padrão ou tradicional 

 
 
 

Figura 2 - 6º em Ré 
 

 
 

Figura 3 - 6º em Ré e 5º em Sol 
 

 
 

Figura 4 - 3º em Fá# 
 

 
 

4.2 EXTENSÃO DO VIOLÃO 

        

 A extensão total do violão na afinação tradicional é de três oitavas e uma 

quinta. Vai da nota Mi2, localizada na sexta corda solta, até a nota Si5 da primeira 

corda, localizada na décima nona casa. Logo abaixo, serão apresentadas através 

das figuras 5, 6, 7 e 8, a extensão total do violão e a extensão individualizada de 

cada corda do violão. 
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Figura 5 - Extensão total 

 
 

Figura 6 – Cordas 1 e 2 
 

 
 

Figura 7 – Cordas 3 e 4 
 

 
 

Figura 8 – Cordas 5 e 6 
 

 
 

4.3 NOTAÇÃO MUSICAL 

 

A notação musical é qualquer sistema utilizado para escrever ou representar a 

música que ouvimos, através de símbolos gráficos. Segundo Ciszevski (2010), o 

registro dos sons que tem como função, auxiliar os músicos durante a execução de 

obras musicais. Mais conhecida como “notação musical tradicional”, esta forma de 

registro é composta por figuras musicais que são utilizadas para historiar os sons de 

acordo com suas alturas e durações. (CISZEVSKI, 2010, p. 11). Esta notação 

musical tradicional, de acordo com o autor, tem função fundamental por sistematizar 

a escrita musical. 

Durante o período da Renascença e do Barroco, grande parte da música 

escrita para vários instrumentos de cordas pinçadas como o alaúde ou vihuela, 

utilizavam um tipo de notação musical conhecido por tablatura. “A tablatura, 
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tabulatura, ou simplesmente tab12, é um sistema de notação musical que, de forma 

simplificada, indica ao intérprete o local do instrumento onde ele deve posicionar os 

dedos, ao invés de indicar as notas.” (DUDEQUE, 1994, p.44). 

Nesse sentido, de acordo com o autor, esse tipo de sistema era um dos mais 

utilizados no século XVI para grafia de peças de vihuelas e, posteriormente, no 

século XVII e XVIII para peças de guitarra. A maioria das tablaturas encontradas é 

referente aos instrumentos de cordas que possuem trastes6, como o alaúde, teorba, 

mandora, vihuela, viola da gamba, guitarra de quatro e ou cinco ordens - simples e 

ou duplas. “Por herança, instrumentos como o violão, cavaquinho, baixo elétrico, 

guitarra elétrica, bandolim, banjo, ukulele, entre outros, também utilizam a tablatura, 

porém com algumas diferenças das similares produzidas nos séculos passados.” 

(CORRÊA, 2009, p.29), além da afirmativa de Corrêa (2009), os autores Zampronha 

e Menezes (2000, p. 27) mencionam que: 

 

[...] a melhor notação só pode ser aquela que é a mais precisa, 
neutra e fiel possível, a menos reducionista, a mais próxima da 
complexidade do objeto, a que é mais tal e qual o próprio objeto 
que é denotado, a que é menos ambígua, mais clara. A notação 
ideal, para o paradigma tradicional, é aquela que se apaga diante 
do objeto ao qual ela se refere, se anula diante dele, procura ser 
imperceptível, procura não interferir, ser ausente. 

 

A grafia para o violão é muito particular, por padrão, utiliza-se a partitura com a 

clave de sol.  Nela está pautado praticamente todo repertório escrito para o 

instrumento. Na figura 9, estão exemplificadas três formas de grafar trechos 

musicais na pauta, em uma partitura para o violão. 

A distribuição do acorde no compasso 1, (melodia e harmonia escritos juntos 

e o baixo separado), no compasso 2, (baixo e harmonia escritos juntos e a melodia 

separada) e no compasso 3, (melodia, harmonia e baixo escritos separadamente). 

 

Figura 9 – Grafia para violão   

            

 
 

                                                           
6 Pequenos filetes de metal colados no braço do instrumento para delinearem as casas. 
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5 ETAPAS DO ARRANJO  

 

Arranjo é o processo de criar, reescrever ou executar uma música já existente 

para orquestra, solo, trio e outras? Ou trata-se de uma adaptação de uma obra para 

qualquer formação musical? Tais questões devem ser levadas em consideração, 

pois, não raro, o referido tema ainda costuma ser tratado como sinônimo dos 

processos de adaptação, transcrição, redução, e outros. Entende-se desta maneira 

que: 

Transcrição é a transferência de uma obra previamente 
composta de um meio musical para outro. Arranjo envolve em 
maior grau o processo composicional, pois o material pré-
existente pode ser apenas uma melodia – ou mesmo parte de 
uma para a qual o arranjador tem que fornecer uma harmonia, 
contrapontos, e muitas vezes até o ritmo, antes de pensar na 
orquestração. (ADLER, 1989, p.512). 

    

Nesse contexto da fala do autor, é percebido que uma transcrição se dá 

através de uma transferência de elementos já existentes na obra para outra 

formação musical. Já no arranjo, existe um processo de criação, pois em 

determinadas composições, a única referência oferecida seria uma melodia; os 

outros elementos são estabelecidos pelo arranjador tanto que Pinto (apud REIS, 

2004, p. 7) afirma que “[...] fazer um arranjo é criar de novo, é compor junto com seu 

criador original, é tão complexo como o ato de elaborar uma obra[  ]". 

 No processo de construção do arranjo, será apresentada uma organização 

cronológica: a escolha da canção para elaboração do arranjo; audição, ouvir a 

canção no intuito de internalizar a melodia; tonalidade, escolher uma tonalidade 

confortável no violão e digitação: disposição das mãos a contento para a execução 

do instrumentista.  

 

5.1 ESCOLHA DA CANÇÃO 

 

Essa é a etapa inicial do arranjo, pois é nesse momento que o violonista 

identifica se a canção escolhida adapta-se à execução do instrumento. Faz também 

uma análise de elementos como: extensão, desenho melódico, duração das figuras 

rítmicas e do andamento, buscando viabilizar ao máximo a possibilidade de 

acomodação da música para o violão. É importante que o arranjador procure 
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preservar as características melódicas sem perder a originalidade, buscando na 

ideia central do compositor, elementos condizentes no processo de elaboração do 

arranjo. 

 

5.2 AUDIÇÃO 

  

Durante esse processo, o arranjador deve dedicar um tempo para pesquisar o 

maior número de registros de gravações e versões possíveis da canção a ser 

trabalhada. Ao fazer uma apreciação musical, o arranjador buscará definir e 

organizar elementos como: melodia, ritmo, harmonia e outros; assim, ao partir para a 

prática, tais subsídios serão de grande valia no processo de criação. Dessa maneira, 

o arranjador terá possibilidades para expandir seus argumentos musicais na fase de 

criação do arranjo. 

 

5.3 TONALIDADE 

 

A tonalidade estabelece um elo direto entre a altura e a tessitura do 

instrumento, ou seja, permite ao músico experimentar a sonoridade, disposição dos 

acordes, melodia e alturas diferentes na extensão do violão, com a finalidade de 

harmonizar esses elementos na composição do arranjo.  

Apesar de estar relacionada a um instrumento harmônico, a escrita para violão 

exige certos cuidados devido a algumas limitações técnicas do instrumento, pois 

algumas aberturas de acordes7 ou determinados saltos podem tornar impossíveis as 

execuções em algumas tonalidades.  

Pode-se observar que é uma prática no repertório violonístico encontrar 

partituras escritas em tonalidades contendo o menor número de acidentes8, a 

exemplo: Dó maior e Lá menor (0#), Sol maior e Mi menor (1#), Ré menor (1b), Ré 

maior (2#) e Lá maior (3#). Essas tonalidades permitem ao instrumentista aproveitar 

as cordas: (4) (Ré, Mi, Fá), (5) (Lá, Si, Dó), e (6) (Mi, Fá, Sol), notas localizadas nas 

três primeiras casas do violão; construção dos acordes na posição fundamental e 

maior fluidez técnica. Tais mecanismos possibilitarão ao violonista evitar a utilização 

da pestana, técnica na qual é exigido do instrumentista um maior esforço com o 

                                                           
7 Aberturas de acordes é a forma de dispor as notas do acorde para variar sua sonoridade. 
8 Acidentes ou alterações são termos aplicados aos sinais de alterações (#) sustenido e (b) bemol. 
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dedo (1) da mão esquerda, gerando, consequentemente, um desconforto na 

performance do executor. 

 

5.4 DIGITAÇÃO 

   

Quanto à digitação, é importante ter uma atenção especial com essa fase, pois, 

no que tange a este tema, não se deve apenas observar o posicionamento dos 

dedos das mãos direita e esquerda. O assunto é muito mais amplo, já que uma 

digitação mal planejada pode influenciar na atuação, interpretação, articulação e 

inflexão rítmica e até mesmo na sonoridade do instrumento. Ela é também 

determinante na fluência de uma obra musical, principalmente porque o violão, 

particularmente, pode proporcionar a execução de uma mesma nota ou trecho 

musical em várias regiões. Segundo Russell (1998, p. 25): 

 

Ao digitar, deve-se buscar maior fluidez no fraseado. Tocar a frase 
em questão por partes, e ver onde se pode cortar o som e onde 
não, para estabelecer a digitação mais adequada [...]. Em um 
salto de mão esquerda, buscar que este não coincida com um 
ponto importante da frase, para que não se perceba o corte do 
som no fraseado.  
 

 
 De acordo com o pensamento do autor, é necessário que o violonista construa 

uma digitação a partir de um estudo minucioso e em regiões diferentes do 

instrumento, buscando todas as variáveis possíveis para a escolha da combinação 

que seja mais adequada à disposição do mesmo. Nesse sentido é importante que o 

intérprete deva planejar na digitação uma execução menos complicada e mais 

sonora. Na figura 10, podemos observar o mesmo trecho musical digitados em 

regiões diferentes do violão. 

  

Figura 10 - Trecho musical digitado em duas regiões distintas do violão. 
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6 EXECUÇÃO DO ARRANJO 

 

A elaboração do arranjo iniciou-se através de uma canção escrita na pauta e 

cifra9 original, exemplificada na Figura 11, baseado nos elementos anteriormente 

apresentados. Na metodologia aplicada ao processo de exposição do arranjo criado, 

serão exibidos trechos melódicos da canção por sistema. No decorrer da exposição, 

serão tratados temas como: introdução, motivo rítmico, condução de voz, escrita, 

harmonia e digitação, contudo, sem fazer da análise desses elementos, pois não é a 

proposta do artigo. 

É importante ressaltar que na música Assum Preto, de acordo com a Figura 11, 

o compositor aplicou os mesmos motivos10 rítmicos encontrados em outra 

composição de sua autoria intitulada Asa Branca, apresentada na Figura 12, ou seja, 

a forma e estrutura rítmicas das duas composições são totalmente iguais. Pode-se 

dizer que ambas são irmãs gêmeas, diferenciando-se apenas na tonalidade. 

 

 

Figura 11 - Assum Preto - Songbook Luiz Gonzaga, vol. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cifra é um sistema de notação musical usado para indicar, por meios de símbolos gráficos ou letras, 
os acordes. 
10 O motivo é uma célula recorrente no trecho, ou mesmo na obra. 
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Figura 12 - Asa branca - Songbook  Luiz Gonzaga XX, vol. 1 

 
 

 

  

Na gravação original de 1950 de Assum Preto11, há uma introdução, na qual, 

parte do tema é executado pelo acordeon antes da entrada da voz (começa no 8º 

compasso e finaliza no último compasso), de acordo com a figura 11. A partitura 

original está escrita na tonalidade de Mi menor, mas para facilitar o entendimento os 

trechos serão exemplificados na tonalidade de La menor descrita no apêndice A, 

além dos fragmentos que estão exemplificados nas figuras 14,18, 19,21, 23, 25 e 27.  

 

Figura 13 – Variações rítmicas do baião 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 

Os exemplos grafados existentes na Figura 13 ocasionarão variações rítmicas 

que serão apresentadas durante o arranjo. 

                                                           
11 A partitura foi revisada, pois havia discordâncias rítmicas nos 3º e o 4º compassos, entre ela e 
várias partituras e gravações ouvidas para análise. 
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Utilizando a afinação tradicional, a tonalidade escolhida na elaboração do 

arranjo de Assum Preto foi La menor, observado na Figura 14 e apêndice A. Através 

desta tonalidade, foi possível acomodar a melodia quase na canção inteira entre as 

três primeiras cordas percorrendo até a sétima casa do violão. A tonalidade 

proporcionou, também, maior liberdade nas cordas (4), (5) e (6) na distribuição das 

vozes, na formação dos acordes, digitação e desenvoltura da articulação rítmica do 

baião, pois no arranjo são executados simultaneamente melodia, harmonia e ritmo.  

 

Figura 14 - Introdução na tonalidade de La menor 
 
 

 
 
 

                            Figura 15 – Introdução do arranjo – Partitura  da música     
Assum Preto 

 
 

 
 

Na exposição da introdução, na figura 15, verifica-se uma arrumação na 

harmonia através do solo com dois acordes por compasso, todos na posição 

fundamental: Dm – G7│C7M – F7M│B7(b5) E7, criando uma linha de baixo.  Note 

que a harmonia foi escrita junto com o baixo, deixando a melodia em evidência. 

  

Figura 16 
 
 

 

 

 

 

Na figura 16, um dos destaques do sistema é a introdução da primeira variação 

rítmica do baião, o qual é executado com o polegar nas cordas mais graves do 
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violão. Já na re-exposição da melodia introdutória existem modificações na 

harmonia, exemplo: no compasso 4 da figura 16, ocorre um acorde de passagem 

Gm/Bb A7, após, com a harmonia: Dm│ E │Am │Bm7(b5) E. 

 

Figura 17 
 

 
 

Figura 18 
 

 
 

Observe que na figura 18, comparada à 17, a nota Lá é conservada enquanto 

há uma condução das notas (Mi – Mib – Ré) na quarta corda passando pelos 

acordes (F7M - F7 - E7), criando uma linha melódica para preparação da exposição 

do tema.  

No compasso 9 da figura 18, as notas Lá e Dó foram posicionadas nas cordas 

(4) e (3) para evitar um salto com a mão esquerda, já que no compasso seguinte 

ocorrerá uma meia-pestana na 5ª casa, que se estenderá até o primeiro tempo do 

compasso 12, contido na figura 20. 

 

Figura 19 
 

 

Figura 20 
 

 
   

O compasso 10, da figura 20, expõe a segunda variação rítmica do baião, no 

qual se percebe também o emprego da meia pestana na casa cinco. Essa digitação 

facilitará a execução dos próximos compassos e conservará a tessitura das vozes. 
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Veja que a última colcheia do compasso 10 na figura 20 tem o som estendido até o 

primeiro tempo do compasso 11 através de uma ligadura, provocando uma 

antecipação rítmica. O baixo faz um ostinato12, enquanto a segunda voz do acorde 

faz um cromatismo descendente, gerando uma variação no acorde de Lá menor (Am 

– Am5(#) – Am7).Em seguida, utiliza-se o acorde G#o(b13), produzindo uma 

variação no baixo para retornar ao acorde de Am.  

 

Figura 21 
 

 
 

Figura 22 
 

 
 

Na figura 22, observa-se que no compasso 15, o acorde de A(b9) é intercalado 

com os baixos (Lá, Sol e Fá), gerando um movimento rítmico entre melodia, 

harmonia e o baixo.  No compasso 16 a nota Ré da melodia é repetida e articulada 

junto à harmonia, recurso comumente usado para preencher o espaçamento 

existente na melodia.  

 Dando segmento, no compasso 17 da figura 22, o acorde de Dm/F é 

sustentado sem articulação do mesmo, compondo uma novo momento rítmico para 

a melodia. 

 

Figura 23 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Ostinato é um motivo ou frase musical que é persistentemente repetido. 
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Figura 24 
 

  
 

A figura 24 expõe a terceira variação rítmica do baião. A articulação dos baixos 

(Ré e Si), que acontecem na transição dos compassos 18 e 19, é aplicada para 

sobrepor à linha melódica. 

A digitação do primeiro acorde na figura 24 é formada com uma meia pestana. 

Assim, o dedo quatro fica mais próximo da casa 3 para pressionar a nota Sol. Pode-

se observar que entre os compassos 20 e 21 da mesma figura há um cromatismo na 

voz do contralto, enquanto o baixo permanece na voz pedal, e depois é reproduzida 

a mesma situação harmônica mencionada no compasso 17 da Figura 22. 

 

Figura 25 
 

 
 

Figura 26 
 

 
  

Na figura 26, a antecipação que ocorre no compasso 24 é uma variação rítmica 

para sustentação da harmonia, preparando-a para re-exposição do motivo rítmico já 

apresentado em compassos anteriores. 

  

Figura 27 
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Figura 28 
 

 
 
 

Figura 29 
 

 
 

Figura 30 
 

 
 

   

Entre os compassos 26 e 31, exemplificados nas figuras 28 e 29, a linha do 

baixo seguiu um cromatismo descendente: Lá – Sol# – Sol- Fá# – Fá – Mí – Lá, 

originando os seguintes acordes: F/A│E/G#│C/G│D/F# │Dm/F│E7│Am, gerando 

uma variação na harmonia, incrementando-a, já que na forma original os acordes 

alternam entre Am│Dm│E7. 

Note que nos compassos 26, 27, 28, 29 da figura 28, e também os compassos 

30, 31 e 32 da figura 30, a variação rítmica do baião é apresentada de forma 

simétrica, ou seja, é exibida a mesma estrutura. As pestanas utilizadas nas casas 4, 

3 e 2 da figura 28, conservaram o desenho melódico das vozes nas cordas onde 

ocorreu o encadeamento, buscando ajustar todos os elementos expostos para 

execução da melodia, que na totalidade está acompanhada do ritmo e da harmonia. 

Já no compasso 32, a música retorna para a mesma estrutura da introdução, 

gerando apenas uma pequena alteração entre os compassos 41 e 43 da figura 31, 

como abaixo apresentada: 
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Figura 31 

 

 
  

 O acorde E7, presente no compasso 43 da figura 31, é repetido e exposto com 

a disposição das notas alternadas, exercendo a função de dominante para a 

finalização do arranjo com o acorde de Am9. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ser um dos instrumentos mais presentes na história do cancioneiro 

popular do país, observou-se neste estudo, que ainda é pouco explanado o 

repertório da música popular brasileira de peças escritas para violão solo. Partindo 

dessa premissa, o presente artigo buscou definir e apresentar um caminho quanto à 

construção do arranjo para o violão, através da música Assum Preto. 

Na referida canção, o baião foi o gênero selecionado para exposição do tema 

baseado no seu maior representante, Luiz Gonzaga. Assim, na obra explorada 

mostrar os elementos expostos a partir da seção 5 – referente às etapas do arranjo 

– que foram exemplificadas pela construção das partituras e apresentadas por 

figuras. O que esclarece e facilita a compreensão por parte dos interessados.    

Nesta pesquisa foi demonstrada uma proposta de elementos que permeiam 

etapas relevantes no processo de elaboração de um arranjo para violão, atendendo 

a evidência do autor, que não propõe um modelo de como se deva criar um arranjo 

para este instrumento com suas ideias. Mas, apenas apresentar uma possibilidade 

de criação. Deste modo, foi possível estabelecer, através do arranjo, que os 

caminhos adotados quanto à harmonização, ritmo, digitação e escrita são bastante 

subjetivos, permitem não só a execução na íntegra, mas constituem também suporte 

para outras versões.  

Para tanto, houve uma preocupação com a grafia do arranjo da música Assum 

Preto, de forma literal, no intuito de preservar as nuances moldadas na execução do 

violão, pois é comum encontrarmos partituras e gravações apresentando 

divergências entre a escrita e a prática real. 

 Por fim, conclui-se que é possível criar um arranjo e transcrevê-lo, sem 

divergências, para o universo do violão. É esperado que este trabalho possa 

contribuir com estudantes, instrumentistas, compositores e professores de violão na 

prática da realização de futuros arranjos, levando-se em consideração que estes são 

de grande relevância para aqueles que se habilitam em conhecê-los e estudá-los.  
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ANEXOS  
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ANEXO A – Partitura da música Assum Preto 

 



45 

 



46 

 



47 

 

ANEXO B – Formulários de Registros de Práticas Profissionais Orientadas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

1. Título da Prática: A obra de Gonzaga sob a ótica do violão – Álbum Gonzagueando. 

2. Carga Horária Total: 102 horas. 

3. Período de Realização: 08 de abril a 09 de setembro de 2017. 

4. Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

5. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 As atividades foram realizadas no formato de master class em que apresentei 

semanalmente ao orientador, a interpretação dos arranjos durante o período letivo, tais 

como: (Assum Preto, Que nem Jiló, Pau de Arara e Baião). As práticas interpretativas foram 

realizadas tanto no ambiente da EMUS, quanto em minha residência (realização dos 

estudos), e na minha prática profissional em apresentações instrumentais nos restaurantes 

Baby Beef Alvarez, Solar Café e no SESC. As apresentações foram realizadas na cidade de 

Salvador-Ba, entre os meses de abril e setembro de 2017. 
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6. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Analisar a coerência técnica e interpretativa no processo de construção dos 

arranjos das peças em desenvolvimento no projeto. 

 Realizar apresentações para prática profissional das atividades em 

desenvolvimento. 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

 Realização de dez apresentações dentro do formato técnico e interpretativo 

do repertório em desenvolvimento no projeto. 

8. Orientação: 

8.1 Carga horaria da Orientação: 40h. 

8.2 Formato da Orientação:  

 Encontros presenciais na EMUS-UFBA e transferência de informações e 

materiais online através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à 

distância. 

8.3 Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

 A natureza do projeto em desenvolvimento permitiu a flexibilidade da distribuição 

da carga horária de orientação presencial e online através da marcação dos encontros 

presenciais em diferentes dias não previamente fixados. Deste modo, a orientação se deu 

entre 08 de abril e 08 de setembro de 2017, semanalmente, com duração de 

aproximadamente 2h, cada. 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
 

Abril 
Definição o plano de 
trabalho. Master Class 
e sistematização. 

Definição da sistematização a ser desenvolvida ao 
longo do semestre. Processo de grafia musical da 
música Assum Preto. 

Maio Master Class e 
sistematização. 

Apreciação musical seguida de orientação quanto 
à estrutura do arranjo da música Qui Nem Jiló. 

 
Junho 

Master Class e estudos 
técnicos.  

Apreciação musical seguida de orientação relativa 
ao arranjo da música Pau de Arara. 

 
Julho 

 Master Class e estudos 
técnicos. 

Apreciação musical seguida de orientação quanto 
à grafia percussiva no violão da musica Baião. 

Agosto  Master Class e 
sistematização. 

Revisão das digitações. 

Setembro Master Class e 
sistematização. 

Revisão das sistematizações das músicas 
apresentadas no semestre (partituras). 



50 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUS D48 / Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

9. Título da Prática: A obra de Gonzaga sob a ótica do violão – Álbum Gonzagueando. 

10. Carga Horária Total: 102 horas. 

11. Período de Realização: 01 de outubro de 2017 a 04 de março de 2018. 

12. Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

13. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 As atividades foram realizadas no formato de master class em que apresentei 

semanalmente ao orientador, a interpretação dos arranjos durante o período letivo, tais 

como: (Légua Tirana, Araponga, Xodó e Olha Pro Céu). As práticas interpretativas foram 

realizadas tanto no ambiente da EMUS, quanto em minha residência (realização dos 

estudos), e na minha prática profissional em apresentações instrumentais nos restaurantes 

Caminho de Casa e Solar Café e no auditório da UCSAL. As apresentações foram 

realizadas na cidade de Salvador-Ba, entre os meses de outubro de 2017 e março de 2018. 
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14. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Analisar a coerência técnica e interpretativa no processo de construção dos 

arranjos das peças em desenvolvimento no projeto. 

 Realizar apresentações para prática profissional das atividades em 

desenvolvimento. 

15. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

 Realização de onze apresentações dentro do formato técnico e interpretativo 

do repertório em desenvolvimento no projeto. 

16. Orientação: 

17. Carga horaria da Orientação: 40h. 

18. Formato da Orientação:  

 Encontros presenciais na EMUS-UFBA e transferência de informações e 

materiais online através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à 

distância. 

19. .Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

 A natureza do projeto em desenvolvimento permitiu a flexibilidade da distribuição 

da carga horária de orientação presencial e online através da marcação dos encontros 

presenciais em diferentes dias não previamente fixados. Deste modo, a orientação se deu 

entre 01 de outubro de 2017 e 04 de março de 2018, semanalmente, com duração de 

aproximadamente 2h, cada. 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
Outubro Definição o plano de 

trabalho. Master 
Class e 
sistematização. 

Definição da sistematização a ser desenvolvida ao 
longo do semestre. Processo de grafia musical da 
música Légua Tirana. 

Novembro Master Class e 
sistematização. 

Apreciação musical seguida de orientação quanto 
à estrutura do arranjo da música Araponga. 

 
Dezembro 

Master Class e 
estudos técnicos.  

Apreciação musical seguida de orientação relativa 
ao arranjo da música Xodó. 

 
Janeiro 

Master Class e 
estudos técnicos. 

Apreciação musical seguida de orientação quanto 
à grafia percussiva no violão da musica Olha Pro 
Céu. 

Fevereiro Master Class e 
sistematização. 

Revisão das digitações. 

Março Master Class e 
sistematização. 

Revisão das sistematizações das músicas 
apresentadas no semestre (partituras). 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD54 / Prática em Criatividade Musical 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

20. Título da Prática: Elaboração de arranjos para violão. 

21. Carga Horária Total: 102 horas. 

22. Período de Realização: 08 de abril a 09 de setembro de 2017. 

23. Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

24. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 As atividades foram constituídas através do processo de criação dos arranjos 

autorais das composições de Luiz Gonzaga. As práticas criativas foram realizadas em 

diferentes ambientes durante o semestre letivo, tais como a Escola de Música da UFBA, no 

âmbito do Departamento de Música da referida instituição, e em meu próprio ambiente 

residencial, onde grande parte do processo criativo foi realizado. A cada encontro de 

orientação, textos musicais foram apresentados ao Prof. Dr. Robson, que por sua vez, fez 

uma série de observações a respeito da sistematização (escrita musical) dos temas e 

trechos musicais apresentados. Os arranjos finalizados no semestre foram das músicas 

Assum Preto, (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira), Que nem Jiló (Luiz Gonzaga/Humberto 

Teixeira), Pau de Arara (Luiz Gonzaga/Guio de Morais) e Baião (Luiz Gonzaga/Humberto 

Teixeira). 
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25. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Compor quatro arranjos para violão solo. 

 Buscar a melhor forma para sistematização dos arranjos. 

26. Possível produto Resultante da Prática 

 Criação de oito arranjos que irão compor o produto final: Álbum 

Gonzagueando, um livro de partituras do projeto. 

27. Orientação: 

28. Carga horaria da Orientação: 40h. 

29. Formato da Orientação:  

 Encontros presenciais na EMUS-UFBA e transferência de informações e 

materiais online através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à 

distância. 

30. Cronogramas das Orientações - Encontros presenciais:  

 A natureza do projeto em desenvolvimento permitiu a flexibilidade da distribuição 

da carga horária de orientação presencial e online através da marcação dos encontros 

presenciais em diferentes dias não previamente fixados. Deste modo, a orientação se deu 

entre 08 de abril e 09 de setembro de 2017 semanalmente, com duração de 

aproximadamente 2h, cada. 

 

 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
 

Abril 
Definição do plano de 
trabalho de Arranjo e 
Revisão. 

Definição das estratégias de formação do 
repertório pretendido conforme projeto. Processo 
de criação do arranjo da peça Assum Preto e 
revisão juntamente com o orientador. 

 
Maio 

Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Qui Nem 
Jiló, e revisão juntamente com o orientador. 

Junho Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Qui Nem 
Jiló, e revisão juntamente com o orientador. 

Julho Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Pau de 
Arara, e revisão juntamente com o orientador. 

Agosto Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Pau de 
Arara, e revisão juntamente com o orientador. 

Setembro Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Baião, e 
revisão juntamente com o orientador. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUSD54 / Prática em Criatividade Musical 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

31. Título da Prática: Elaboração de arranjos para violão. 

32. Carga Horária Total: 102 horas. 

33. Período de Realização: 01 de outubro de 2017 a 04 de março de 2018. 

34. Locais de Realização: Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

35. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 As atividades foram constituídas através do processo de criação dos arranjos 

autorais das composições de Luiz Gonzaga. As práticas criativas foram realizadas em 

diferentes ambientes durante o semestre letivo, tais como a Escola de Música da UFBA, no 

âmbito do Departamento de Música da referida instituição, e em meu próprio ambiente 

residencial, onde grande parte do processo criativo foi realizado. A cada encontro de 

orientação, textos musicais foram apresentados ao Prof. Dr. Robson, que por sua vez, fez 

uma série de observações a respeito da sistematização (escrita musical) dos temas e 

trechos musicais apresentados e elementos idiomáticos do violão. Os arranjos finalizados 

neste semestre foram as músicas Légua Tirana (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira), 

Araponga (Luiz Gonzaga), Xodó (Luiz Gonzaga) e Olha Pro Céu (Luiz Gonzaga/José 

Fernandes).     
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36. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Compor quatro arranjos para violão solo. 

 Buscar a melhor forma para sistematização dos arranjos. 

37. Possível produto Resultante da Prática 

 Criação de oito arranjos que irão compor o produto final: Álbum 

Gonzagueando, um livro de partituras do projeto. 

38. Orientação: 

39. Carga horaria da Orientação: 40h. 

40. Formato da Orientação:  

 Encontros presenciais na EMUS-UFBA e transferência de informações e 

materiais online através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à 

distância. 

41. Cronogramas das Orientações - Encontros presenciais:  

 A natureza do projeto em desenvolvimento permitiu a flexibilidade da distribuição 

da carga horária de orientação presencial e online através da marcação dos encontros 

presenciais em diferentes dias não previamente fixados. Deste modo, a orientação se deu 

entre 01 de outubro de 2017 e 04 de março de 2018 semanalmente, com duração de 

aproximadamente 2h, cada. 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
Outubro Definição do plano de 

trabalho de Arranjo e 
Revisão. 

Definição das estratégias de formação do 
repertório pretendido conforme projeto. Processo 
de criação do arranjo da peça Légua Tirana e 
revisão juntamente com o orientador. 

Novembro  Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Araponga, 
e revisão juntamente com o orientador. 

  Dezembro  Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Araponga, 
e revisão juntamente com o orientador. 

Janeiro Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Xodó, e 
revisão juntamente com o orientador. 

Fevereiro Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Olha Pro 
Céu, e revisão juntamente com o orientador. 

Março Arranjo e Revisão Processo de criação do arranjo da peça Olha Pro 
Céu, e revisão juntamente com o orientador. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUS D50 / Prática Camerística 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

42. Título da Prática: Duo de Violões e Duo de Violão com Acordeon. 

43. Carga Horária Total: 102 horas. 

44. Período de Realização: 08 de abril a 09 de setembro de 2017. 

45. Locais de Realização: Restaurantes Baby Beef / Solar (ambos em Salvador-Ba). 

46. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 As apresentações foram realizadas regularmente duas vezes por semana, 

alternando a formação musical. Nas sextas ocorriam no restaurante Baby Beef, com a 

formação de um duo de violão e aos sábados no restaurante Solar, com um dueto de violão 

e acordeon. Todas as apresentações tinham aproximadamente a duração de 2h, cada. As 

referidas apresentações ocorreram durante a vigência do semestre, bem como os 06 

encontros presencias para a orientação: 102h. 
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47. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Desenvolver o repertório em diversos gêneros musicais. 

 Expandir a prática da improvisação em duetos. 

 Aprimorar a performance do violão em variados estilos musicais.   

 

48. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

 Registro em áudio de apresentações de três duetos. 

 

49. Orientação: 

50. Carga horaria da Orientação: 40h. 

51. Formato da Orientação: Audição presencial e de registro de áudios pelo orientador. 

52. Cronograma das Orientações - Encontros presenciais: 

 Ocorreram 08 encontros presenciais de duas horas, nos quais foram realizadas 

as audições e comentários do orientador, e transferência de informações e materiais online 

através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
Abril Orientação e 

apresentação musical 
Exposição do repertório e apresentações nos 
restaurantes Baby Beef e Solar. 

Maio Orientação e 
apresentação musical 

Exposição do repertório e apresentações nos 
restaurantes Baby Beef e Solar. 

Junho 
 

Apresentação musical  
e audição 

Apresentação nos restaurantes Baby Beef e Solar 
e apreciação musical. 

Julho Apresentação musical Apresentações nos restaurantes Baby Beef e 
Solar. 

Agosto Apresentação musical  
e audição 

Apresentações nos restaurantes Baby Beef e 
Solar e apreciação musical. 

Setembro Apresentação musical 
e audição 

Apresentações nos restaurantes Baby Beef e Solar 
e apreciação musical. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUS D50 / Prática Camerística 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

53. Título da Prática: Trio com Violão, Bandolim e Percussão e Duo de Violão com 

Acordeon. 

54. Carga Horária Total: 102 horas. 

55. Período de Realização: 01 de outubro de 2017 a 04 de março de 2018. 

56. Locais de Realização: Restaurantes Caminho de Casa / Solar (ambos em Salvador-

Ba). 

57. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

As apresentações foram realizadas regularmente uma vez por semana, alternando a 

formação musical. Nos domingos ocorriam no restaurante Caminho de Casa, com a 

formação em trio com violão, bandolim e percussão e aos sábados no restaurante Solar, 

com um dueto de violão e acordeon. Todas as apresentações tinham aproximadamente a 

duração de 3h, cada. As referidas apresentações ocorreram durante a vigência do semestre, 

bem como os 12 encontros presencias para a orientação: 102h 
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58. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Desenvolver o repertório em diversos gêneros musicais. 

 Expandir a prática da improvisação com a formação em dueto e trio. 

 Aprimorar a performance do violão em variados estilos musicais.   

 

59. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

 Registro em áudio de apresentações de quatro duetos e um trio. 

 

60. Orientação: 

61. Carga horaria da Orientação: 40h. 

62. Formato da Orientação: Audição presencial e de registro de áudios pelo orientador. 

63. Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

 Ocorreram 12 encontros presenciais de duas horas, nos quais foram realizadas 

as audições e comentários do orientador, e transferência de informações e materiais online 

através de e-mails, bem como ferramentas de conversação online à distância e a presença 

do orientador nos locais que foram realizadas as apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
Outubro Orientação e 

apresentação musical 
Exposição do repertório e apresentações nos 
restaurantes Caminho de Casa e Solar. 

Novembro Orientação e 
apresentação musical 

Exposição do repertório e apresentações nos 
restaurantes Caminho de Casa e Solar. 

Dezembro 
 

Apresentação musical  
e audição 

Apresentação nos restaurantes Caminho de Casa 
e Solar e apreciação musical. 

Janeiro   Apresentação musical Apresentações nos restaurantes Caminho de Casa 
e Solar. 

Fevereiro Apresentação musical  
e audição 

Apresentações nos restaurantes Caminho de Casa 
e Solar e apreciação musical. 

Março Apresentação musical 
e audição 

Apresentações nos restaurantes Caminho de Casa 
e Solar e apreciação musical. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

ESCOLA DE MÚSICA - EMUS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – 

PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 Aluno: Horácio Cesar Barros Reis 

 Matrícula: 217123764 

 Área: Criação e Execução Musical 

 Ingresso: 2017.1 

 Código/Nome da Prática: MUS D53 / Preparação de Recital/Concerto Solístico 

 Orientador da Prática: Prof. Dr. Robson Barreto 

 

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

 

64. Título da Prática: Preparação para recital e apresentações solo. 

65. Carga Horária Total: 102 horas. 

66. Período de Realização: 01 de outubro de 2017 a 04 de março de 2018. 

67. Locais de Realização: Hotel Deville, Hotel do Carmo, UCSAL, UFBA, Restaurante 

Jerimum (Imbassaí), Espaço Cuca (Feira de Santana). 

 

68. Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 A preparação e as apresentações musicais ocorreram regularmente entre os 

meses de novembro de 2017 e março 2018. A primeira quinzena do mês de outubro foi 

direcionada para pesquisar e definir o repertório a ser apresentado nos recitais, e em 

seguida, estudos técnicos preparatórios para a execução do repertório selecionado. Todas 

as apresentações tinham aproximadamente a duração de 2h, cada. As mesmas 

aconteceram durante a vigência do semestre, bem como os dez encontros presencias para 

a orientação: 102h. 
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69. Objetivos a serem alcançados com a Prática 

 Definir e desenvolver o repertório para apresentações. 

 Expandir a prática da interpretação em execução solo. 

 Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório. 

 

70. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

 Relatório/memorial da prática. 

 Realizações de recitais. 

 Registro em áudio de duas apresentações solo. 

 

71. Orientação: 

72. Carga horaria da Orientação: 40h. 

73. Formato da Orientação: Audição presencial e de registro de áudios pelo orientador.  

74. Cronograma das Orientações - Encontros presenciais:  

Ocorreram dez encontros presenciais de duas horas, nos quais foram realizadas as 

audições e comentários do orientador referentes a técnica, interpretação, repertório, e 

transferência de informações e materiais online através de e-mails, bem como ferramentas 

de conversação online à distância e a presença do orientador nos locais que foram 

realizadas as apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos Atividade Descrição 
Outubro Orientação e 

apresentação musical 
Levantamento e definição do repertório a ser 
apresentado nos recitais. 

Novembro   Orientação e 
apresentação musical 

  Exposição do repertório e apresentações no 
restaurante Jerimum. 

Dezembro 
 

Orientação, 
apresentação musical  
e audição 

Apreciação musical, recital no Espaço Cuca e 
palestra seguida de recital na UCSAL. 

Janeiro Apresentação musical Apresentações no Hotel Deville e na UFBA. 
Fevereiro Apresentação 

musical e audição 
Apresentações no restaurante Jerimum e no Hotel 
do Carmo. 

Março Apresentação musical  Apresentações nos restaurantes e apreciação 
musical. 
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ANEXO C – Álbum Gonzagueando 
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INTRODUÇÃO 

  

O Album Gonzagueando é fruto da minha pesquisa apresentada no Mestrado 

Profissional em Música da Escola de Música da UFBA, a qual trata de oito 

composições de Luiz Gonzaga arranjadas para o universo do violão solo. O objetivo 

desse álbum foi sistematizar uma prática musical que venho desenvolvendo como 

instrumentista e arranjador, e contribuir com novos arranjos para o repertório 

violonístico. 

O trabalho aqui apresentado é o resultado de experiências adquiridas na minha 

formação musical e em inspirações musicais através de compositores, como Villa-

Lobos e Piazzolla; em elementos rítmicos presentes na chula, no choro e técnicas 

idiomáticas violonísticas para criação e desenvolvimento dos arranjos.  

Nas músicas, Assum Preto e Qui Nem Jiló, elaborei arranjos mais didáticos, 

procurei preservar a célula rítmica do baião, harmonia e a originalidade das 

melodias, fazendo apenas pequenas variações, com o intuito de simplificar e torná-

los mais fáceis para execução do violonista.  

Já nas músicas Araponga e Xodó, que são dois choros, acomodei as melodias 

e harmonias fazendo algumas variações na disposição das notas nos acordes. Criei 

fraseados na linha dos baixos, citando a linguagem do violão de sete cordas, que 

junto à melodia desenvolve em determinado trecho um diálogo entre elas.  

Já a música Légua Tirana apresenta um desenho melódico que me remeteu às 

características sonoras de uma valsa seresteira. Na construção deste arranjo, 

procurei sair da marcação simétrica da valsa, buscando uma liberdade no 

andamento, valorização das vozes da harmonia, contraponto, sonoridade e 

dinâmica. Antes da reexposição da melodia, criei um interlúdio para fazer uma 

transição e depois retornar ao tema, e na finalização da música usei o tremolo, 

técnica bastante conhecida entre os violonistas eruditos.  

No arranjo da música Baião, tive a oportunidade de experimentar uma afinação 

não tradicional, 6ª em Ré e 5ª em Sol, através dessa afinação, adotei a tonalidade 

de sol maior, pois essa afinação possibilitou explorar os baixos das cordas 4ª, 5ª e 

6ª soltas e uma harmonia mais aberta, deixando os acordes soarem por mais tempo.  

Na introdução do arranjo utilizei a técnica do pizzicato e, ao transcorrer, criei 

um desenho melódico e harmônico para expor uma citação da levada do ritmo da 
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chula intercalado ao baião. No final do arranjo, apresentei a batida da capoeira, 

executado com a técnica do rasgueado. 

A música Olha Pro Céu é bastante conhecida no nordeste, por embalar as 

quadrilhas juninas durante os festejos de São João. Esse arranjo foi inspirado na 

linguagem do tango Piazzolado, um ritmo intenso e constante. Nele, a melodia é 

acompanhada por um determinado modelo de arpejo e uma linha de baixo que soam 

independentes entre si, formando sons polifônicos e uma polirritmia. Na finalização 

do arranjo, são expostas as técnicas pizzicato Bartok e rasgueado.  

O arranjo elaborado na música Pau de Arara foi inspirado nos Prelúdio nº1 e 

Estudo nº1, de Villa-Lobos. Essa introdução é concebida e executada nos bordões, 

como ocorre no Prelúdionº1 e, em seguida, finaliza a introdução do arranjo aplicando 

um arpejo seguido de harmônicos simples, assim como se dá no final da segunda 

composição do autor. A estrutura do arranjo é formada por uma introdução tocada 

ad libtum; tema principal; prelúdio; reexposição do tema principal e final.  

Espero que esse material possa contribuir de alguma forma para o repertório 

de performance violonística, formação de novos arranjadores e instrumentistas que 

se habilitem a escrever para o violão, pesquisadores e professores de música. Por 

fim, que possa servir de mais um instrumento para a valorização e difusão da obra 

de Luís Gonzaga.  
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