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– Quando o sol se põe, sábio, e a lua se põe e o fogo se apaga e a fala é silenciada, que

luz tem essa pessoa aqui?

–  A alma é então sua luz […] porque, na verdade, possuindo a alma como luz, a pessoa 

se senta, se movimenta, faz seu trabalho e retorna.

– O que é a alma?

–  A pessoa aqui presente, que, circundada pelos sentidos, é feita de conhecimento, que 

é a luz do coração. […]

(Trecho do diálogo entre o rei Janaka e um sábio. Vedas indianos.)



MESQUITA COSTA, Alex Augusto. Atuação de um guitarrista em Salvador: Pesquisa au-
tobiográfica docente. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Música da Univer-
sidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2017, 406p.

RESUMO

O  presente  trabalho,  intitulado  “Atuação  de  um  guitarrista  em  Salvador:  pesquisa
autobiográfica docente", é um estudo na área de educação musical para os instrumentos violão
e  guitarra  elétrica.  Seu  principal  objetivo  é  promover  a  reflexão  da  minha  trajetória
profissional e de formação, ressaltando, principalmente, os processos trabalhados por mim e
ligados ao  violão  e à  guitarra,  buscando compreender  qual  o  meu perfil  docente  e  como
contribuem para a  minha formação e atuação artística e  pedagógica atuais para execução
instrumental. Esta investigação tem como marco metodológico a pesquisa autobiográfica, de
caráter  transdisciplinar  e  interdisciplinar,  no  qual  se  encontrarão  em  seus  procedimentos
técnicos  características  de  objetivo  exploratórias,  explicativas,  descritivas  e  de  estudo
histórico, assumindo como delimitação do campo de estudo a pesquisa  autobiográfica do
docente Alex Augusto Mesquita Costa. Deste universo musical, serão colhidas informações
com o objetivo de refletir  sobre os processos artísticos e pedagógicos com a guitarra e o
violão,  considerando  a  natureza  da  minha  formação  musical  e  trajetória  docente,
desenvolvidas  no âmbito  da  música  popular.  No desenvolvimento  do tema deste  trabalho
surgiram debates que fomentaram o processo em si,  baseando-se na: condição de cidadão
brasileiro  e  soteropolitano;  consequentemente,  músico  e  professor  do  curso  de  música
popular, seguindo a demanda natural de saberes nas áreas de educação musical e execução
instrumental; assim como nos trabalhos de educação de David Elliott e Lucy Green sobre os
fundamentos da educação na área de música popular e filosofia da educação musical; nas
diretrizes da educação musical atual que consideram a música popular local e sua história
como  base  para  uma  educação  inclusiva;  nas  ideias  e  modelos  de  educação  musical  do
educador Keith Swaniwick e a gestão e inventário de gêneros e subgêneros musicais, em seus
aspectos  históricos,  sociais  e  culturais  com  os  quais  tive  contato  em  minhas  vivências
musicais. Enquanto membro do corpo docente do curso de Música Popular da Universidade
Federal  da  Bahia,  depara-se  com  o  desafio  de  organizar  programas  de  matérias  e
planejamentos de aulas que reflitam uma educação musical mais inclusiva e democratizada
diante do  modus operandi da academia; um modelo de educação musical que considere e
minimize as perdas sofridas no processo de transfusão da música popular inserida em seu
contexto  para  a  academia,  composto  de  reflexão  pedagógica  e  inclusão  social.  Faz-se
necessário obter um perfil mais aprofundado sobre a música popular, visando à reflexão sobre
os processos pedagógicos para o ensino do violão e da guitarra. Com o desdobramento desta
pesquisa,  o  mapeamento  destes  processos  musicais  experienciados  e  a  identificação  das
formas  de  transmissão  destes  conhecimentos,  foi  possível  estabelecer  conexões  entre
metodologias contemporâneas da educação musical instrumental com os conhecimentos da
práticas  musicais  efetivadas  por  mim,  aproximando  o  ensino  musical  e  suas  práticas
pedagógicas do meio e dos contextos nos quais a música se manifesta. Encontramos nestes
padrões manifestações de relações históricas e de elementos culturais, fundamentais em uma
abordagem científica para o desenvolvimento de uma educação inclusiva.

Palavras-chave: Educação Musical; Violão; Guitarra; Autobiografia.



MESQUITA COSTA, Alex Augusto. Acting of a guitarrist in Salvador: autobiographical re-
search teacher. Dissertation (Doctorate) – Programa de Pós-Graduação em Música da Univer-
sidade Federal da Bahia. Salvador: UFBA, 2017, 406p.

ABSTRACT

The  present  work,  titled  "Acting  of  a  guitarist  in  Salvador:  autobiographical  research
teacher", is a study in the area of musical education for the guitar and electric guitar instru-
ments. Its main objective is to promote the reflection of my professional trajectory and of
training, highlighting, mainly, the processes worked by me and linked to the guitar and guitar,
seeking to understand my teaching profile and how they contribute to my present artistic and
pedagogical training and performance for instrumental execution. autobiographical research,
of a transdisciplinary and interdisciplinary character, where the exploratory, explanatory, de-
scriptive and historical study characteristics of the subject will be found in its technical proce-
dures, assuming as a delimitation of the field of study the autobiographical research of the
teacher Alex Augusto Mesquita Costa. From this musical universe will be gathered informa-
tion with the purpose of reflecting on the artistic and pedagogical processes with the electric
guitar and the acoustic guitar, considering the nature of my musical formation and teaching
trajectory, developed in the ambit of popular music. In the development of the theme of this
work, there were debates that fomented the process itself, based on: Brazilian citizen status
and soteropolitan; consequently, musician and teacher of the course of popular music, follow-
ing the natural demand for knowledge in the areas of musical education and instrumental exe-
cution; as well as in the education works of David Elliott and Lucy Green on the fundamen-
tals of education in the area of popular music and music education philosophy; in the current
musical education guidelines that consider local popular music and its history as the basis for
an inclusive education; in the ideas and models of musical education of the educator Keith
Swaniwick and the management and inventory of musical genres and subgenres, in their his-
torical, social and cultural aspects that I had contact in my musical experiences. As a member
of the faculty of the Popular Music course at the Federal University of Bahia, faced the chal-
lenge of organizing content programs and lesson plans that reflect a more inclusive and de-
mocratized music education in the face of the modus operandi of the academy; a musical edu-
cation model that considers and minimizes the losses suffered in the transfusion process of
popular music inserted in its context for the academy, composed of pedagogical reflection and
social inclusion. It is necessary to obtain a more in-depth profile on popular music, aiming at
reflection on the pedagogical processes for the teaching of electric and acoustic guitar. With
the development of this research, the mapping of these musical processes experienced and the
identification of the transmission forms of this knowledge, it was possible to establish connec-
tions  between  contemporary  methodologies  of  instrumental  musical  education  with  the
knowledge of the musical practices carried out by me, bringing musical teaching and its peda-
gogical practices closer to the medium and contexts in which music is manifested. We find in
these patterns manifestations of historical relations and cultural elements, fundamental in a
scientific approach to the development of an inclusive education. 

Keywords: Music Education; Nylon String Guitar; Electric Guitar; Autobiography.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta um estudo autobiográfico na área de educação musical

para guitarra e violão tendo como um dos principais instrumentos de coleta de informações a

narrativa sobre minhas memórias. A pesquisa assume como principal objetivo a produção de

conhecimento através de um estudo analítico e crítico da minha trajetória profissional e de

formação musical, enquanto brasileiro natural de Salvador, Bahia, e membro do corpo docen-

te do curso de graduação em Música Popular da UFBA, curso em que ministro as matérias Vi-

olão e Guitarra em Música Popular, Harmonia na Música Popular, Improvisação, Prática de

Conjunto, Música de Câmara e TCC (Trabalho de Conclusão de Curso).

Além desta introdução e da conclusão, este trabalho tem dividido cinco capítulos. O

primeiro  deles  é  de  caráter  teórico  metodológico;  no  seguinte,  inicia-se  a  narrativa  que

continua  por  mais  dois  capítulos.  Por  último,  faço  uma  reflexão  sobre  as  informações

levantadas. O processo de investigação aborda os processos didáticos e métodos que por mim

foram trabalhados no ambiente da música popular ligados à guitarra e violão, em busca da

compreensão sobre as contribuições  para a minha formação e para a qualidade de minha

atuação  artística  e  pedagógica  atual.  As  ações  da  pesquisa  evidenciam  a  relevância  de

interpretações  sobre  o  tema  para  revelar  e  construir  conhecimentos  sobre  processos  e

metodologias  de  ensino  e  aprendizagem  musical  instrumental  da  guitarra  e  do  violão,

considerando o contexto em que está inserida na música popular brasileira e a carência de

material científico produzido na academia brasileira sobre o tema. A pesquisa almeja elucidar

questionamentos para uma educação musical que convirja com a formação do indivíduo como

ser humano consciente de suas ações bem como poder crítico transformador. A análise levará

em  consideração  a  minha  memória,  discutindo  o  entrelaçamento  da  tradição  com  a

modernidade, para uma educação mais democratizada e universalizada, tendo a música como

instrumento de expressão cultural, considerando-se o seu valor no processo de individuação

do ser humano.

Após  a  conclusão  da  dissertação  “Recôncavo  Baiano:  catalogação  de  elementos

musicais  idiomáticos  para  o  ensino  de  violão  e  guitarra”  (COSTA,  2012),  e  o  início  do

doutorado, concentrado desta vez na cena musical de Salvador, tendo sido ambas as pesquisas

realizadas na área de educação musical no PPG-MUS (Programa de Pós-Graduação da Escola

de  Música)  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  mostrou-se  necessário  um aporte  sobre  a



12

pedagogia  destes  instrumentos  que  considerasse  os  aspectos  identificados  em  primeira

instância como:  timelines, repertórios, tipos melódicos, linhas harmônicas, comportamentos

rítmicos, processos musicais, formas, organologia, história, padrões de afinação e conceitos

de tonalidade (COSTA, 2012; NOBRE, 2008; PINTO, 2001, 2012). Mostrou-se necessário

encontrar respostas para a proposição de diretrizes metodológicas,  considerando o diverso

universo musical popular brasileiro e baiano, contribuindo assim para a interpretação musical

cognitiva das dimensões sonora, socioespacial e identitárias da música popular, possibilitando

um aporte docente mais aprofundado e consistente em sua epistemologia.

A ideia inicial era dar seguimento à investigação sobre o idioma musical para o ensino

de violão e guitarra,  mas desta vez concentrando-me nos processos musicais de Salvador,

cidade em que nasci e me tornei músico. No entanto, após fazer uma lista dos músicos que

possivelmente seriam entrevistados e quais tópicos seriam abordados na pesquisa, reconheci

que o que buscava de fato era aprofundar-me nestes conhecimentos, e não apenas elencar e

identificar  em uma população,  pois  já  o  havia  feito  ao  longo  da  minha  carreira  musical

soteropolitana,  nacional  e  internacional.  Estes  conhecimentos  haviam  sido  adquiridos  e

compartilhados na construção de produções artísticas em minha trajetória musical através de

shows, ensaios, produções fonográficas, produções videográficas, pesquisas, aulas, métodos,

seminários, workshops, práticas e conceitos. 

Considerando  o fato de em 2009 ter  me tornado o primeiro professor de guitarra  e

violão em um curso de nível superior nas regiões Norte e Nordeste do país, bem como  minha

produção docente a partir desse fato, optei por aprofundar-me em uma seleção e análise dos

processos experienciados por mim em eventos e situações musicais junto a uma população

composta  por  artistas  e  músicos  com quem construí  e  trilhei  uma  parte  significativa  do

desenvolvimento  da  minha  musicalidade.  Uma amostragem representativa  traz  traços  que

descrevem uma população, embora seja apenas uma parte do todo e dependa de referenciais

de amostragem que identifiquem características essenciais desta população. Em suma, ao me

identificar  como  parte  ativa  de  uma  população  de  músicos  guitarristas  e  violonistas  de

Salvador-Bahia  corroborado pela  minha produção artística,  tornou-se  natural  e  lógico  um

perfil de pesquisa autobiográfico que considera o desenvolvimento da minha musicalidade

enquanto instrumentista e docente pertencente a esta população.

Enquanto cidadão brasileiro, reconheço que nossa cultura tem como tradição agregar

elementos  de  culturas  estrangeiras  em  seus  fundamentos  (SANDRONI,  2006,  2008;
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VISCONTI,  2012;  TRAVASSOS,  2000;  BORDA,  2005;  NOBRE,  2008),  exercendo  uma

antropofagia cultural  que se ergueu muito antes  das  proposições tropicalistas e,  de forma

antagônica, não se atém a negar a outra cultura e tampouco reproduzi-la, simplesmente se

ressignificar, em uma nova forma que se transforma continuamente. Diante de tantas variantes

culturais presentes no panorama musical brasileiro em que um músico popular atua (como o

samba, a chula, a MPB, o baião, a bossa nova, o  pop-rock, o  jazz, a música instrumental,

dentre outras, que são atravessadas pelas contingências contemporâneas e da histórica lacuna

no  sistema  de  educação  do  Brasil,  sobretudo  na  região  nordeste),  percebemos  uma

significante  ausência  de  mapeamento  e  de  conhecimento  sistematizado  que  contemple  e

proponha soluções às demandas sociais contemporâneas.

Esta pesquisa se propõe a contribuir para a produção de dados para o ensino e aprendi-

zagem instrumental da guitarra e violão, considerando os contextos em que foram e estão in-

seridos junto às minhas práticas, bem como às características da música produzida em meu

percurso produtivo. Ainda que reconheça a escassez de pesquisas na área de música popular

no Brasil, esta investigação não pretende assumir a tarefa de definir todos os processos e pa-

drões musicais vivenciados por mim, mas apenas os principais, ou os mais relevantes e noto-

riamente reconhecidos e guardados em minha memória. Mesmo porque a dinâmica profissio-

nal musical é de natureza viva e autotransformadora, sensível a todas as mutações a que uma

expressão cultural está sujeita em sua própria condição, seja em processos de perpetuação ou

extinção de seus símbolos. Este trabalho não se designa à criação de um método ou metodolo-

gia de ensino, mas sim ao levantamento de dados para a problematização do ensino e aprendi-

zagem de práticas e conteúdos historicamente perpetuados fora da academia ou que transitam

entre os ambientes erudito e popular.  

Em busca do fortalecimento da educação no Brasil, da inclusão social discente, do ma-

peamento de nossas variantes culturais e da construção de um inventário destas expressões,

pesquisadores e educadores trilham este percurso na virada do segundo para o terceiro milênio

em busca do conhecimento necessário ao desenvolvimento de novas metodologias de ensino

para a música popular1. Aportes de ensino que sejam inclusivos com a diversidade cultural e

1 O primeiro  curso  de  música  popular  em uma  universidade  brasileira  surge  em  1989,  na  UNICAMP.  O
movimento em busca de um olhar sobre seus processos e particularidades  ganha força a partir da década de
1990, difundindo-se lentamente por outras universidades nas décadas seguintes até  os dias atuais. Instituições
como a ABEM (Associação Brasileira de Educadores Musicais), o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico  Nacional),  universidades  federais  e  estaduais,  bem  como  distintos  institutos  e  organizações
desenvolveram,  ao  longo  das  últimas  décadas,  debates  e  pesquisas  levantando  uma  grande  base  de  dados
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aproximem a realidade social da academia, diluindo a hierarquia institucional tradicionalmen-

te eurocentrada, através da assimilação dos processos da música popular e do seu caráter epis-

têmico multidimensional. 

Bollos (2008) afirma que no âmbito do ensino da música popular não há um programa

ou  curso  que  sirva  de  base  com  repertório  e  métodos  que  possam  ser  considerados

obrigatórios, dado o período curto em que a música popular faz parte dos programas de ensino

em geral2. Este fato também é fruto da natureza dinâmica e autotransformadora da cultura

popular, cercada de antagonismos e processos entre os estados de conformismo e resistência

(CHAUÍ,  1986).  Estes  códigos  tensionam entre  sua  linguagem de origem estrangeira  e  a

nacional,  entre  o  moderno  e  o  tradicional,  o  erudito  e  o  popular,  o  comercial  e  o  não

comercial,  gerando  novas  cores  sonoras,  que  se  manifestam  nas  produções  musicais

brasileiras  e  que,  ao  adentrarem os  programas  de  cursos  de  graduação  em universidades

brasileiras, entram em choque e fusão com o padrão cartesiano acadêmico tradicional.

No transcorrer dos anos de convivência com a guitarra elétrica e o violão, em especial

no meio musical da Região Metropolitana do Salvador e da Região Sul do Recôncavo Baiano,

percebi  a grande riqueza3 da música produzida nesses locais  com suas diversas variantes,

desde a música sacra das Igrejas e Candomblés locais até seus protagonistas da cena musical

local que extrapolaram fronteiras, como Dorival Caymmi e família, Vinícius de Moraes, João

Gilberto,  Gilberto  Gil,  Caetano  Veloso,  Raul  Seixas,  Roberto  Mendes,  Tincoãs,  Maria

Bethânia, Virgínia Rodrigues, Lindemberg Cardoso, Walter Smetak, o trio Armandinho, Dodô

e  Osmar,  Margareth  Menezes,  Luiz  Caldas,  Edson  Gomes,  Olodum,  Ilê  Aiyê,  Xangai,

Capinam, Tom Zé, Moraes Moreira, Novos Baianos, Pepeu Gomes, Gerônimo, Nelson Veras,

Mou Brasil e Sexteto do Beco, dentre muitos outros expoentes, até os artistas com menor

visibilidade ou mesmo pessoas ordinárias, que contribuem culturalmente para construção da

memória musical local. 

registrados em diversas teses, dissertações, ensaios, artigos e dossiês que vêm sendo publicados. 
2 Particularmente, acredito ser um ponto positivo não haver "repertório e métodos que possam ser considerados
obrigatórios”  (BOLLOS, 2008), pois a variedade  é  uma das características da cultura popular e da memória
social que deve ser mantida, embora tenhamos obras e protagonistas de grande influência na história da música
popular.  Artistas como Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga conseguiram sintetizar o espaço, os costumes e as
crenças  de  seu  povo  em suas  obras  musicais,  tornando-se  quase  que  obrigatórios  no  repertório  da  música
popular.
3 O critério de grande riqueza aqui utilizado baseia-se nos padrões estéticos apreciados e utilizados por mim e
por aqueles citados em seguida no mesmo parágrafo, assim como muitos outros artistas que assentaram suas pro-
duções sobre a matriz cultural local, ainda que suas variantes musicais dialoguem com elementos culturais uni-
versais e estrangeiros.  
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O contato com os gêneros musicais recorrentes na região metropolitana de Salvador,

bem como as relações fronteiriças com a contemporaneidade de culturas estrangeiras geraram

experiências únicas de características multifacetadas, que se refletiram em minha produção

musical. Este comportamento é reflexo dos nossos tempos de espaços redimensionados com a

internet e da identidade do povo brasileiro, que, em sua dinâmica social, incorpora, com as

peculiaridades  antagônicas  da  cultura  popular  (CHAUÍ,  1986;  TRAVASSOS,  2000;

CASTRO, 2012; NOBRE, 2008), novas influências, e reafirma seus símbolos culturais mais

genuínos em manifestações e expressões sonoras no transcorrer de sua história musical. 

Mesmo tendo habitado uma pequena localidade da Região do Recôncavo Baiano até os

cinco anos de idade, mais precisamente no Morro do Macaco, localizado na Fazenda Macaco,

nas proximidades de São Francisco do Conde (BA), considero-me de pertencimento parcial a

esta  cultura,  devido  ao  caráter  multicultural  da  minha  formação  familiar  e  escolar.  Se

tentarmos reduzir minha genealogia a um número, encontraremos o “três”, representando a

trilogia básica do povo brasileiro, a mistura dos povos indígena, africano e europeu (lusitanos,

em meu caso), sendo meus pais provenientes do Piauí e do Rio Grande do Norte. 

Ainda que tenha iniciado uma educação musical formal ao violão em Salvador a partir

dos dez anos de idade e desde então habitado a Região Metropolitana do Recôncavo Baiano,

tenho  em minhas  memórias  muito  da  paisagem sonora  da  região  Sul  do  Recôncavo,  da

percepção sensorial  deste lugar,  e dos eventos que hoje refletem incisivamente em minha

produção musical e comportamento artístico. Esta produção musical corrobora a afirmativa

anterior ao se desdobrar em participações como instrumentista de cordas em álbuns como o

CD  Tradução, do compositor  Roberto Mendes,  e o CD  Dengo, do compositor  Raimundo

Sodré, ambos citados como obras de referência no dossiê de candidatura do “Samba de Roda

do Recôncavo Baiano” para a terceira “Proclamação das obras primas do patrimônio oral e

imaterial da humanidade” da UNESCO, coordenado por Carlos Sandroni, professor da UFPE

e presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia.
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1 ESCOLHA DO TEMA

A escolha do tema se deu através da convergência de fatores que fazem parte da minha

formação enquanto músico, pesquisador e docente da Universidade Federal da Bahia. Valores

da  minha  formação  que  buscam  o  desenvolvimento  humano  em  consonância  com  a

contemporaneidade e o futuro das questões que orbitam em torno da educação. A carência de

sensibilidade e de conhecimento afeta o indivíduo e suas relações sociais, depreciando seu

desenvolvimento  existencial.  Autobiografar-se  torna-se  um  passo  significativo  para  o

autoconhecimento,  e  consequentemente  para  a  compreensão  do  outro,  tornando-se  uma

ferramenta poderosa no processo de educação.

A  pesquisa  envolve  a  análise  autobiográfica  dos  processos  de  desenvolvimento

musical  vivenciados  por  mim  através  de  um  aporte  fundamentado  na  educação  musical

visando ao ensino musical instrumental. Tem como meta principal gerar conhecimento através

da reflexão e discussão sobre os conceitos e fundamentos dos processos vivenciados e atuais,

sob  a  luz  da  fundamentação teórica,  assim como estes  conceitos  e  experiências  indicam,

subsidiam e sustentam as escolhas artísticas realizadas por mim. 

O núcleo deste trabalho é atravessado por procedimentos técnicos característicos de

pesquisa  qualitativa  de  objetivos:  autobiográfico,  documental,  exploratório,  explicativo,

descritivos e de estudo instrumental musical. Foram colhidos dados do meu universo musical

docente com o objetivo de desenvolver material pedagógico no âmbito da música popular.

Foram consideradas as experiências e conhecimentos adquiridos por mim em quase trinta

anos de carreira como músico na cidade de Salvador, assim como a relevância da produção

artística com experiência nacional e internacional, além da docência na graduação. Firmei

minha  carreira  no  ambiente  da  música  popular,  cultura  musical  de  tradição

predominantemente oral, mas que tem em seus processos de produção e modelação estruturas

formais e não formais4. 

4 Os processos formais com que tive contato no desenvolvimento da minha musicalidade foram, por exemplo:
livros, aulas individuais e em grupo, métodos, discência e docência na UFBA, aulas no GIT. Os processos não
formais que experimentei foram: idiossincrasias entre a música e o cotidiano, práticas pessoais na improvisação
e composição, identificação e resolução de problemas em experiências musicais em performances com variados
gêneros  musicais,  ensaios  e  produções.  Acredito  que  o  desenvolvimento  dos  outros  quatro  tipos  de
conhecimentos  musicais  além do  informal  (a  saber:  procedimental,  impressionista,  supervisional  e  formal)
dependem de relações não formais de conhecimento do indivíduo com estes saberes através da vivência prática
da experiência musical e da reflexão afetiva-cognitiva.  
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A narrativa  e  sua  análise  percorrem os  primórdios  da  minha infância  desde  1971,

passando pelo início do aprendizado instrumental até me tornar guitarrista e violonista ainda

no fim da adolescência. O texto segue sobre o período da maioridade e profissionalização,

quando começo a trabalhar na cena musical local e internacional, em paralelo à graduação em

Licenciatura em Música e à especialização nos Estados Unidos – quando, em 2009, inicio a

docência  no  curso  de  música  popular  da  UFBA,  bem como  a  fase  de  pesquisa  na  pós-

graduação sobre a música do Recôncavo Baiano.

A educadora Beatriz Ilari (2010, p. 14), referendando-se em autores como Sloboda

(2008), Parncutt e McPherson (2007), nos lembra que a musicologia histórica alcançou um

local  de  destaque  nos  séculos  XIX  e  XX  por  vários  motivos,  inclusive  pela  ideia  de

superioridade da música tonal ocidental, bem como a importância que foi dada ao processo

criativo, sobretudo de compositores e músicos do sexo masculino. O musicólogo Christopher

Small (1996), em seu livro Music, Society, Education, reconhece a riqueza e o determinante

legado  cultural  da  música  pós-renascentista  sobre  a  história  da  humanidade,  no  entanto

ressalta também a conduta dominante dos europeus, e mais recentemente da cultura anglo-

saxã, alertando para as suas ações de construção de valores ideológicos sobre a certeza de sua

superioridade cultural sobre todos os outros povos, obtendo desta maneira a confiança para

empreender a colonização cultural e a imposição de seus valores e hábitos de pensamento

sobre toda a raça humana.  Small alerta também para os equivocados julgamentos de valor

estético sobre tipos musicais estranhos aos padrões europeus, e quais consequências recorrem

em idealizar e realizar performances, ou mesmo ensinar, nestes termos. Seu trabalho analisa

fatores históricos, bem como o fato de as pessoas entenderem música mais como um produto

do que um processo, característica que se reflete em pedagogias de ensino da música.

No entanto, segundo a pesquisadora Lucy Green (2002), durante as últimas décadas do

século  XX  e  o  início  do  século  XXI,  ocorreram  mudanças  significativas  na  área  da

musicologia  juntamente  com  o  desenvolvimento  de  novos  modelos  críticos  e  teóricos

desenvolvidos em estudos culturais,  semiótica,  pós-estruturalismo,  psicologia e sociologia,

surgindo  assim  novas  urgências  para  o  estudo  da  música  popular,  preocupadas  com  a

localização  de  práticas  musicais.  Green  (2002)  afirma  que  esta  necessidade  surgiu  em

reconhecer  e  abordar  gêneros  novos ou mistos  que se estabeleceram naturalmente  com o

mundo globalizado e conectado em rede, para se oferecer uma crítica da prática musical e

promover o debate sobre autenticidade na música.
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Este  texto  oferece  um  panorama  sobre  os  fundamentos  teóricos  utilizados  neste

trabalho  sobre  pesquisa  autobiográfica,  filosofia  da  educação  musical  e  informações

relevantes  sobre  a  guitarra,  intercalados  com  fatos  significantes  vivenciados  por  mim  e

fundamentais  na escolha e  desenvolvimento do tema desta  pesquisa.  Um aprofundamento

maior  sobre  os  tópicos  supracitados  acorrerá  no  transcorrer  da  pesquisa  organizados  e

expostos nos capítulos seguintes.

Neste  trabalho  foram  explicitados  conceitos  teóricos  nos  quais  se  fundamenta  a

pesquisa  autobiográfica  de  memórias  e  narrativas.  Assim  como  Abrahão  (2003,  p.  81),

considera-se  a  pesquisa  autobiográfica  como  uma  metodologia  com  potencialidades  de

diálogo entre o individual e o sociocultural, tornando-se possível desta maneira evidenciar o

modo como "cada pessoa mobiliza seus conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para

ir  dando forma à sua identidade,  num diálogo com os seus contextos",  como expõem os

estudos de Maria Helena Abrahão:

Ao trabalhar com metodologia e fontes dessa natureza o pesquisador consci-
entemente adota uma tradição em pesquisa que reconhece ser a realidade so-
cial multifacetária, socialmente construída por seres humanos que vivenciam
a experiência de modo holístico e integrado, em que as pessoas estão em
constante processo de auto-conhecimento. Por esta razão, sabe-se, desde o
início, trabalhando antes com emoções e intuições do que com dados exatos
e  acabados;  com subjetividades,  portanto,  antes  do  que  com  o  objetivo.
(ABRAHÃO, 2003, p.80)

No início desta investigação, surgiram questionamentos sobre a credibilidade de uma

pesquisa  de  natureza  autobiográfica  diante  de  uma  opção  por  um população,  ou  mesmo

outrem como objeto de pesquisa. As respostas a estas indagações encontram força na ideia em

ser mais significativo para a natureza e propósito da pesquisa em Educação Musical, que é

elucidar  conhecimentos  de  forma  mais  aprofundada  sobre  os  processos  e  conteúdos  do

desenvolvimento musical instrumental guitarrístico, do que simplesmente elencar e nomear

estes  processos,  que  já  são  conhecidos  e  compartilhados  por  seus  praticantes  em  uma

população.  Processos  estes  difundidos  naturalmente  no  ambiente  profissional  da  Música

Popular  por  vários  meios,  de  forma  oral,  aural,  virtual,  bibliográfica,  videográfica,

fonográfica, acadêmica e sobretudo em seus próprios processos de produção e execução. Um

outro  fator  é  o  número  escasso  de  professores  de  guitarra  nos  cursos  de  graduação  nas

universidades brasileiras, fato que predica um caráter inédito a esta pesquisa.

Outro fator que pesa em favor da pesquisa autobiográfica é o pressuposto de que o
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professor  que  reflete  sobre  o  seu  trabalho  pode  melhorar  seus  processos  e  conteúdos

substancialmente em suas ações pedagógicas (PASSEGGI, 2006; ABRAHÃO, 2003, 2004 e

2008;  GAGNEBIN,  2006;  RICOEUR,  1994 e  2008;  ZULL,  2002).  Esta  auto-observação

revela a necessidade de compreensão sobre o processo educativo na relação consigo mesmo e

consequentemente com o outro. A expectativa humana é vigente sobre a habilidade de um

profissional competente possuir capacidades de autodesenvolvimento reflexivo. Mover-se ao

desconhecido desafia e mobiliza para a descoberta investigativa e o desenvolvimento criativo.

 Uma  demanda  presente  na  natureza  pesquisa  foi  delimitar  um  quadro  teórico

relacionado  ao  processo  investigativo  na  educação  a  partir  da  autobiografia  como  uma

ferramenta reflexiva da prática pedagógica. A possibilidade de rever processos vivenciados

serve como perspectiva de mudança, criando as possibilidades de aprender teorias e práticas

de formação, de ensino, de relações interpessoais e institucionais, de construção identitária do

“ser educador” (ABRAHÃO, 2003, p.81).

Outro aspecto que pesa a favor da pesquisa autobiográfica no contexto dos propósitos

desta  investigação  é  o  fato  de  ser  muito  mais  realista  e  proveitosa  a  possibilidade  de

aprofundar  em  tópicos  pertinentes  ao  foco  do  desenvolvimento  instrumental  que  já  são

conhecidos  e  praticados  por  muitos  músicos  e  guitarristas,  do  que  identificá-los  como

recorrentes entre uma população (da qual faço parte) que já os tenha eleito como práticas

compartilhadas. Em outras palavras, é melhor aprofundar-se nos tópicos do que simplesmente

listá-los  e  descrevê-los  superficialmente.  Neste  sentido,  o  aprofundamento  sobre  os

conhecimentos  identificados é  mais  enriquecedor  para a  própria  natureza da pesquisa em

revelar  informações  do  que  simplesmente  se  ater  a  elencar  comportamentos  em  uma

população selecionada.

Enquanto  docente  da  Universidade  Federal  da  Bahia  no  curso  de  Música  Popular,

respondo pela organização de programas de disciplinas e planos de curso que reflitam uma

educação  musical  mais  inclusiva,  democratizada  e  próxima  da  sociedade.  Esta  demanda

contrasta  com  a  escassez  do  perfil  de  profissionais  na  área  de  educação  instrumental

guitarrística e violonística nos cursos de graduação em música popular, bem como materiais

didáticos e metodologias que contemplem a diversidade da música popular no Brasil. Essa

linha  de  pesquisa  pareceu-me  bastante  útil  para  revelar  aspectos  inéditos  ou  silenciados

historicamente  pela  produção  acadêmica,  sobretudo  quando  consideramos  o  exercício  da

docência  no  contexto  da  música  popular.  Este  aporte  torna-se  um desafio  maior  quando
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observamos as  tensões  que subjazem na memória social  sobre a  música,  como o erudito

versus o popular, o nacional versus o estrangeiro, dentre muitas outras recorrentes.

Os trabalhos de Lucy Green5, pesquisadora e autora do livro  How Popular Musicians

Learn (2002),  e  de  David  Elliott,  Music  Matters  (1995)  e  Praxial  Music  Education  -

Reflections  and Dialogues"  (2005),  foram fontes  fundamentais  para  esta  pesquisa.  Elliott

defende a ideia de que "música" é uma das buscas sociais mais consequentes, dinâmicas e

práticas na história humana e, portanto, fundamental para o total desenvolvimento do  self

individual e coletivo. Green (2002) relata processos de aprendizado e práticas características

de músicos que estão envolvidos com o que ela descreveu como “Anglo-American, guitar-

based, pop and rock music”6. A pesquisa foi realizada com músicos de distintas gerações com

idades entre 15 e 55 anos, executantes de distintos instrumentos do universo pop e rock, como

guitarra, bateria, teclados e baixo, além de vocalistas.

Embora sejam claras as diferenças geográficas e culturais entre o meio da população

britânica  selecionada  na  pesquisa  de  Green  (2002)  e  a  minha  cultura  “brasileira”,  é

significativo e relevante o processo de modelação que eu experienciei em minhas vivências no

processo  de  desenvolvimento  guitarrístico  com o  pop rock e  posteriormente  com o  jazz.

Especialmente na adolescência, durante meados da década de 1980, quando tive o primeiro

contato  físico  com  a  guitarra  elétrica  e  o  acesso7 a  bandas  cover  de  rock nacional  e

internacional, ou mesmo grupos com composições autorais referendadas em um tipo musical

que Green (2002) cita em seu livro como A.O.R. (Album Oriented Rock in USA  ou Adult

Oriented Rock in Britain). Este perfil musical influenciou e influencia não só apenas a mim,

mas a boa parte dos músicos com quem trabalhei no âmbito da música popular, bem como

aqueles que serviram de modelo para minha formação musical.

A guitarra elétrica, que ganhava espaço em minha vida e na paisagem sonora mundial

durante meados da década de 1980, balizara várias tensões culturais que reverberavam na

produção  vigente  na  música  popular  brasileira,  como  por  exemplo  “o  erudito  versus o

5 A relevância do trabalho de Green (2002) com esta pesquisa de doutorado se estabelece com relação ao período
entre o início do meu contato mais intenso com a guitarra elétrica, por volta dos 15 anos, até os dias atuais, aos
45 anos, perfil etário que se encaixa no escolhido por Green em sua pesquisa. No entanto esta relevância se acen-
tua quando observamos alguns dos meus processos de desenvolvimento musical guitarrístico, situados em gêne-
ros musicais como  pop rock,  e aqueles processos de aprendizado do universo musical britânico descrito por
Green (2002). 
6 Música pop e rock anglo-americana situada na guitarra.  Nossa Tradução – Todas as traduções de textos em
língua estrangeira presentes no corpo deste trabalho de doutoramento são realizações minha.
7 O acesso à cultura musical acontecia através de referências dos colegas de escola e das aulas particulares, bem
como através do rádios, LPs, fitas K-7, fitas VHS, CDs, revistas, livros e da televisão. 
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popular” e o “nacional versus o estrangeiro”. Exemplos dessas tensões são a passeata contra a

guitarra em 1967, da qual fizeram parte Elis Regina e Gilberto Gil, ou mesmo posteriormente,

com o movimento tropicalista, encabeçado pelo próprio Gilberto Gil, arranjado com guitarras

em linhas psicodélicas,  ao estilo Jimi Hendrix,  assim como a influência do mesmo estilo

guitarrístico de Hendrix sobre a sonoridade do grupo Novos Baianos. Podemos citar também

o movimento mineiro do Clube da Esquina entre as décadas de 1970 e 80, que, embora muito

autêntico e original, foi notoriamente referendado em artistas internacionais que utilizavam a

guitarra  extensivamente em suas  produções,  como os Beatles,  Hendrix,  Pink Floyd,  Elvis

Presley e Yes.

Um outro exemplo seria a relação da bossa nova com o jazz. A bossa se firmou como

gênero musical assumindo novos comportamentos harmônicos, sobretudo com o violão de

cordas de náilon. O violão, que foi uma ferramenta para expressar essas novas formas, já era

um instrumento presente na música popular  brasileira  da época.  Na bossa nova,  o violão

passou a sintetizar, em sua condução harmônica, elementos do vocabulário rítmico do samba

com elementos do  jazz, incorporando em seu idioma bossanovístico a relação do contorno

melódico e as estruturas harmônicas com extensões superiores das canções, assim como as

texturas da orquestração e improvisações inseridas nas performances e gravações. Os músicos

bossanovistas tiveram um diálogo próximo com músicos de  jazz, como Miles Davis, John

Coltrane,  Joe Henderson,  Sarah Vaughan,  Ella  Fitzgerald,  Stan  Getz,  Frank Sinatra,  Chet

Baker, Stan Kenton, e os guitarristas Barnei Kessel e Wes Montgomery, dentre outros.

No ano de 1985, o mesmo do início do período democrático, ocorrera o primeiro grande

festival  de  rock do  Brasil,  o  Rock in  Rio.  Com isso a  guitarra  passava a  agregar  outros

símbolos sociais, expandindo sua dimensão sobre a minha percepção naquele momento. Nos

dias atuais, o ano de 1986 é lembrado por muitos como "o ano do rock no Brasil”, ano em que

inúmeras  bandas  de  sucesso  surgiram  para  o  público  nacional  através  da  produção

fonográfica, estabelecendo-se no cenário musical nacional vigente, com algumas bandas se

mantendo até os dias atuais, como Titãs, Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho, dentre

outras.  O  universo  musical  que  orbitava  em torno  da  guitarra  já  seria  o  suficiente  para

conquistar os meus ouvidos, no entanto a qualidade do meu encontro com a guitarra estava

por atingir uma ascensão máxima com a aquisição do meu primeiro instrumento em 1986 e, a

partir de então, ter um contato diário com a guitarra e uma paixão pela música.

A guitarra elétrica surgiu em minha vida depois do violão, justo no momento em que
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participo pela primeira vez do festival de música do colégio em 19858, e em 1986, quando

ganho meu primeiro instrumento eletrificado. A guitarra elétrica havia alcançado proporções

exponenciais na América durante os anos sessenta. A partir do surgimento do rock nos Estados

Unidos em meados  da década de 1950,  sua história  se mistura  à  do desenvolvimento  de

dispositivos tecnológicos de telecomunicação algumas décadas antes. A guitarra elétrica com

captadores surgiria inicialmente na música popular americana já na primeira metade do século

XIX, na década de 1920, com a famosa  fry-pan,  invenção posterior à guitarra com caixa

acústica conhecida como  archtop  ou  hollowbody,  instrumento distinto do violão brasileiro

com cordas de náilon e da guitarra acústica folk americana.

O que se percebe é que no Brasil, na década de 40, já havia algumas guitar-
ras acústicas sem captação. Na entrevista realizada na casa de Zé Menezes, o
músico mostrou a guitarra acústica sem captação da marca Stromberg que
comprou de Laurindo de Almeida. Menezes descreve que após a viagem de
Garoto aos Estados Unidos em 1940, o instrumentista, apesar de não gostar
de instrumentos eletrificados, impôs a guitarra nas orquestras dos cassinos, e
que Laurindo de Almeida tocava com a tal guitarra Stromberg na orquestra
do cassino da Urca. (VISCONTI, 2010, p. 1)

A implementação de captadores e amplificadores procederia da necessidade de se ampli-

ficar o instrumento acústico diante do nível de pressão sonora das orquestras e grupos em que

a guitarra estava inserida, assim como diante da paisagem sonora urbana que se alterou drasti-

camente com o processo de industrialização e urbanização do começo do século XX, havendo

um acréscimo no nível de intensidade dos sons cotidianos (SCHAFER, 2001). O violão, que

por sua vez já havia atingido a simbologia de brasilidade no imaginário da cultura popular na-

cional ao longo de sua história, passou a ter como alternativa tecnológica à guitarra elétrica,

que surgiria em gravações no Brasil ainda na década de 1930.

Durante a minha infância na década de 1970 várias das músicas que tocavam nas rádios

e trilhas de novelas começaram a ter a guitarra figurando com um instrumento marcante na

paisagem sonora, embora na Bahia, que projetava sua produção nacionalmente, também fosse

uma época de sucessos de sambas tocados e gravados com o violão, a exemplo de Antônio

Carlos e Jocáfi, Tom e Dito, Tincoãs, Batatinha, Ederaldo Gentil, Alcyvando Luz e Nelson

Rufino, dentre outros. Durante o período da minha gestação e nascimento faziam sucesso

composições que demonstram esse fato, Johnny Be Good, de Chuck Berry, que fazia parte da

trilha da novela Irmãos Coragem e começa com uma linha marcante de guitarra, e a canção

8 Participei do festival tocando violão e cantando minha primeira composição “Menina Linda”, no entanto al-
guns colegas participaram tocando guitarra, fato que me chamou a atenção para o instrumento.
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Desacato, da dupla Antônio Carlos e Jocáfi, em que ambos sempre utilizavam violões em

suas apresentações, tornando sua sonoridade uma das características da sua identidade estéti-

ca. O próprio Gilberto Gil, que passou a tocar guitarra e a inserir o instrumento em suas pro-

duções musicais, esteve presente na passeata contra a guitarra em 1967, junto à cantora Elis

Regina que também posteriormente passou a ter a guitarra junto à sua voz. A produção musi-

cal radiofônica passou a inserir a guitarra elétrica sem necessariamente substituir o violão, que

depois foi sendo substituído em alguns contextos por instrumentos eletroacústicos (guitarras

de náilon) em performances de palco.

Esta pesquisa está centrada, dentre outros temas, no desenvolvimento da minha musica-

lidade no âmbito da música popular, sendo levantados conhecimentos sobre a educação musi-

cal e formação profissional em torno da guitarra e do violão. Embora o foco desta investiga-

ção considere ambos os instrumentos, muitos dos conhecimentos, se não todos, podem ser

aplicados e estendidos a esse caráter peculiar do guitarrista brasileiro, que é transitar com

fluência entre o violão, que ocupa a memória musical social brasileira, e a guitarra elétrica,

instrumento mundialmente contemporâneo. Outra forma de descrever o meu perfil de instru-

mentista seria como guitarrista, seja de cordas de náilon ou de aço, acústico, eletroacústico

ou elétrico. Na música popular brasileira em especial, que possui o violão de náilon como

uma figura constante em sua paisagem sonora, muitas técnicas são transpostas e aplicadas na

guitarra elétrica; e, consequentemente, o caminho inverso também é percorrido, propiciando

novas características aos procedimentos de práticas e performances no violão popular. Estas

considerações podem conduzir a pedagogia e a metodologia de ensino e aprendizado destes

instrumentos em direção a uma educação mais inclusiva com os processos da música popular.

 No Brasil, a guitarra elétrica se depara com a tradição idiomática estabelecida na música

popular brasileira. Tradição calcada na herança indígena e sobretudo europeia e africana. Ob-

servamos que estruturas musicais formais europeias são trazidas para o Brasil como a forma

rondó, presente no cancioneiro popular brasileiro, ou mesmo a organologia composta por vio-

las, violões, cavaquinho, bandolins, dentre vários outros aspectos. A herança africana estabe-

lece características musicais que ganham novas cores e formas ao longo dos anos, como afir-

ma o etnomusicólogo Thiago de Oliveira Pinto (2001). No entanto, podemos observar que

muitos elementos primordiais ainda se mantêm vivos em sua simbologia.

O professor Sloboda (2008) faz algumas considerações a respeito das características da

música africana de origem bantu e sudanesa que serviram de matrizes culturais para a música
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popular baiana e brasileira. Sloboda (2008, p.319), chama atenção para o fato de as músicas

realizadas abaixo do deserto do Saara, na África, serem “raramente solísticas, por agrupar

pessoas e terem a forma fundamental do canto responsorial, onde o solista intercala seu canto

com a resposta do coro”. Outro elemento comum entre a música destas regiões seria a polifo-

nia, quando pelo menos dois elementos de similar importância ocorrem simultaneamente. “Os

instrumentos, e particularmente os tambores, são muito importantes, e muitas músicas têm

uma grande vitalidade e uma grande força rítmica, criada por repetições de padrões rítmicos

curtos”. Sobre estes padrões rítmicos curtos a que Sloboda se refere situam-se os timelines ou

time-keepers, estruturas rítmicas identitárias da gramática musical destas regiões (NIKETIA,

1971). Esses timelines estão frequentemente presentes na música popular brasileira, especial-

mente nos gêneros musicais relacionados à África, como o samba e suas variantes, ou mesmo

a música latina presente no Brasil, que tem, além da cultura africana relacionada a sua origem,

heranças multiculturais ameríndia e europeia. Outras características musicais relacionadas à

origem bantu e sudanesa citadas por Sloboda (2008, p. 320) são: o conteúdo tonal de qualida-

des familiares à música ocidental, com harmonias simples e acordes baseados em terças maio-

res e menores, quintas e quartas justas; o canto com potência vocal, “a plena garganta”, e me-

nos propenso a variações microtonais do que a música do norte da África, conhecida como

pan-islâmica9.

Sobre a relação da música com a linguagem, Sloboda chama atenção para o fato de que

“quase todas as músicas são baseadas em textos, com estruturas de poemas e canções consti-

tuindo o núcleo das formas musicais. Até mesmo a música puramente instrumental deriva nor-

malmente de um modelo vocal” (SLOBODA, 2008), ideia que confirma a importância do

canto em relação à articulação instrumental na gramática musical, podendo ser inserido de va-

riadas formas na prática instrumental. Estas são algumas características que descrevem funda-

mentos musicais que aportaram e se estruturaram na cultura popular do Brasil, em um contex-

to social diaspórico tensionado entre o conformismo e a resistência social. (CHAUÍ, 1986).

A relação entre música e linguagem também é tratada por Sloboda (2008) em A mente

musical – A psicologia cognitiva da música, capítulo II. O autor trata dos significados entre

música  e  linguagem  baseando-se  nos  trabalhos  do  linguista  Chomsky  e  do  musicólogo

Shenker. Ambos buscavam em suas respectivas áreas uma unidade central de discurso através

9 Aqui em Salvador temos o bairro da Mouraria, que simboliza a herança da cultura árabe islâmica, presente na
população de Salvador e que teve a “Revolta dos Malês”, de 1835, como um marco da história local e da sua he-
rança cultural.
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da análise da estrutura da linguagem e da música. Sloboda, ao comparar os estudos de ambos,

observa que a música e a linguagem compartilham não só elementos comportamentais como

também formais, propondo uma subdivisão da música e linguagem em três componentes: fo-

nologia, sintaxe e semântica.

Torna-se de fundamental importância para o músico inserido no contexto da música

popular brasileira conhecer a linguagem dessa música, sua fonologia, sintaxe e semântica.

Sloboda define esses três aspectos como:

Fonologia: refere-se à maneira como uma variedade potencialmente infinita
de sons é ‘recortada’ em um número finito de categorias sonoras discretas,
que constituem as unidades comunicativas básicas

Sintaxe: concerne à maneia como essas unidades são combinadas em se-
quências. Uma preocupação central dos estudiosos da sintaxe tem sido a des-
coberta de regras que permitem gerar, de forma confiável, sequências autori-
zadas pelo sistema e eliminam as não autorizadas

Semântica: preocupa-se com a maneira como as sequências construídas vei-
culam sentido. Combinações particulares e fixas de unidades fonológicas po-
dem ter significados fixos, mas é característica tanto da linguagem quanto da
música que o significado também seja veiculado pela ordenação e combina-
ção dos elementos em sequências mais longas (SLOBODA, 2008, p.23)

As atividades de um guitarrista implicam estar em contato efetivo com a natureza de

ser um músico instrumentista em múltiplos contextos, passando a conviver a partir de então

com tensões dicotômicas e históricas entre modelos ideológicos, culturais e artísticos, como

por exemplo: nacional X internacional, europeu ou anglo-americano X brasileiro, identitário

X  globalizado,  regional  X  nacional,  sagrado  X  profano,  natural  X  artificial,  acústico  x

eletrônico,  tradicional  X moderno,  gênero  A X gênero  B,  erudito  X popular,  high-art  X

“música brega”,  profissional  X amador,  e  comercial  X não comercial  (VISCONTI,  2010;

TRAVASSOS, 2000; CHAUÍ, 1986; BORDA, 2005). Diante das ambiguidades características

do âmbito da cultura popular em que um músico popular brasileiro está inserido, torna-se

necessária uma observação consciente desta gramática musical pluralizada, considerando seus

processos  espontâneos  e  sua  identidade  para  que  escolhas  conscientes  possam  construir

música e sociedade mais democráticas e saudáveis (SMALL, 2006; ELLIOTT, 1995 e 2005).

Para a organização dos conteúdos identificados no desenvolvimento do conhecimento

sobre a guitarra elétrica e o violão, foram consideradas a organização de David Elliott (1995)

em padrões  musicais  sintáticos  (harmonia,  ritmo  e  melodia)  e  não-sintáticos  (articulação,

timbre,  texturas,  dinâmica  e  timing).  Segundo  Elliott  (1995,  p.  95),  padrões  musicais



26

sintáticos e não-sintáticos são qualidades artísticas, pois materiais auditivos de obras musicais

não  são  apenas  qualquer  som antigo,  mas  sons  organizados  por  meios  da  história  e  dos

princípios da prática-específica. Na narrativa da pesquisa foram identificados componentes

metodológicos específicos da guitarra e do violão utilizados por mim, como: sistema cinco

(CAGED), sistema doze (Position Playing),  posição aberta, abordagem horizontal,  sistema

quatro  (estruturas  cordais  abertas  e  fechadas  com  quatro  vozes  distintas),  sistema  três

(estruturas de tríades abertas e fechadas com três sons distintos), técnicas de palheta, técnicas

de mãos direita e esquerda, técnicas estendidas; e também outros menos específicos, como:

notação musical tradicional, notação em timelines, ou claves com alterações nas nuances do

swing ou groove, técnicas de transcrição, interpretação musical, motivação, organização dos

estudos e produção musical.

O  comportamento  rítmico  do  swing,  e  o  que  Lucy  Green  denomina  feel  em seu

discurso  sobre  música  popular,  são  elementos  fundamentais  da  cultura  musical  popular

ocidental  radiofônica  e  cinematográfica,  que,  embora  sejam  uma  terminologia  musical

originalmente norte-americana, passaram a se ressignificar em todo o mundo, estendendo-se à

dança.  No Brasil,  é um fenômeno musical de característica singular e identitário em suas

qualidades estéticas e, assim como em outros lugares, também é utilizado em referência à

dança.  Vale a pena lembrar  que em algumas localidades de origem africana,  de heranças

culturais  nas  quais  está  assentada  a  música  popular  dos  três  continentes  americanos  por

questões  geopolíticas,  não  havia  termos  para  designar  ações  que,  ao  nosso  olhar  euro-

orientado  e  cartesiano10,  são  separadas  entre  música  e  dança,  onde  ambas  as  ações  se

imbricam e se definem em uma única ação, fundindo som e movimento.   

2.2 QUESTÃO DA PESQUISA

Partindo da minha história de vida enquanto músico, docente e pesquisador autobio-

grafado, natural de Salvador e residente na mesma cidade, com uma trajetória musical com

mais de trinta anos de vivências no ambiente da música popular, quais são as características

da minha musicalidade, e como posso desenvolvê-la em busca de diretrizes para uma prática

musical pedagógica do violão e da guitarra em música popular? Foram analisadas formas de

aquisição de conhecimento procedimental, formal, informal, impressionista e supervisional,

10 O termo refere-se à dissociação entre corpo e mente, ou descorporificação do conhecimento, como efeito do
paradigma cartesiano sintetizado em sua frase  “Cogito, ergo sum” (penso, logo existo). (ELLIOTT, 2005; CA-
PRA, 1983).
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bem como as dinâmicas socioculturais presentes na natureza das artes no Brasil, considerando

a música como instrumento de identidade cultural, bem como seu valor e efetividade no pro-

cesso de desenvolvimento humano.
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2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral 

Realizar  uma reflexão da  minha trajetória  profissional  e  de  formação,  ressaltando,

principalmente, os processos trabalhados por mim ligados ao violão e à guitarra, buscando

discutir  e  compreender:  (1)  como  eles  contribuíram  para  a  minha  formação,  (2)  como

garantem a qualidade da minha atuação artística e pedagógica atuais, e (3) como podem ser

utilizados no contexto educacional onde atuo, tanto para o desenvolvimento dos processos

pedagógicos como para a formulação de diretrizes.

2.3.2 Objetivos específicos

Identificar e narrar os distintos procedimentos, processos e metodologias vivenciadas e

experimentadas em minha trajetória musical junto ao violão e à guitarra para a reflexão e

crítica à luz da fundamentação teórica no contexto da música popular.

Baseando-me nos processos de desenvolvimento musical docente e de minha história

de  vida  artística,  produzir  questionamentos  e  reflexões  sobre  estas  práticas,  visando  à

formação docente na graduação em música popular.

Gerar debates para o desenvolvimento artístico e docente no curso de graduação em

violão e guitarra.
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2.4 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

O marco  metodológico  desta  pesquisa  é  de  caráter  autoinvestigativo,  abordando  os

dados através de observações de experiências e conhecimentos adquiridos por mim através da

formação guitarrística e da vivência com comportamentos musicais do ambiente da música

popular,  meio  em  que  tive  predominante  contato  durante  minha  carreira  profissional.  O

trabalho se refere de maneira reflexiva e descritiva, tendo o objetivo de investigar e interpretar

dados e processos sobre momentos significativos do meu percurso pessoal e profissional. Não

existe a intenção ou objetivo de desenvolver um método ou uma metodologia específica, mas

sim de analisar os processos vivenciados por mim, assumindo como referência o paradigma

interpretativo-fenomenológico,  com o emprego do método autobiográfico.  Esta narrativa

permite  uma aproximação  com o  cotidiano  da  música  popular  com que  tive  contato  em

diferentes momentos históricos da minha trajetória, além de revelar a teia de relações sociais

em que estava imerso, propiciando assim a experiência vicária como forma de aprendizado

para o leitor.

Neste capítulo, aprofundo-me no procedimento adotado na realização da pesquisa, que

teve como objetivo principal levantar dados sobre minha formação musical como guitarrista e

docente,  bem  como  músico  e  acadêmico  formado  no  âmbito  da  música  popular:  uma

abordagem  que  considera,  além da  minha  história  de  vida  como  guitarrista  profissional,

conceitos  filosóficos  de  educação  musical  fundamentados  nas  ideias  do  educador  e

pesquisador David Elliott,  em seus textos sobre a  Filosofia Praxial da Educação musical,

dentre outros, como Sloboda, Beatriz Illari, Rosane de Araújo, Keith Swanwick e Lucy Green.

No  desenvolvimento  da  investigação,  as  minhas  experiências  musicais  foram

contrapostas com as ideias dos autores supracitados no intuito de levantar informações sobre a

formação musical de um guitarrista e docente.  A questão de pesquisa parte  das vivências

experienciadas pelo pesquisador no decorrer de sua carreira de formação musical profissional

como guitarrista,  tendo  como égide  conceitual  bases  filosóficas  de  educação  musical  em

busca de informações que possam fomentar a carente área do ensino em música popular no

Brasil.

Foi  realizada  a  narrativa  e  sua  análise  no  intuito  de  encontrar  respostas  para  os

questionamentos  da  pesquisa  dando  procedimento  a  uma  investigação  embasada  em

sustentação teórica. Para isto, tais procedimentos foram organizados neste capítulo, divididos
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nos  seguintes  tópicos:  características  da  pesquisa;  instrumentos  de  coleta  de  dados;

procedimentos  adotados;  eventos  autobiografados.  Os  eventos,  por  sua  vez,  foram

organizados em uma linha do tempo que funciona como linha mestra para a narrativa em

primeira pessoa, sendo divididos em três períodos: (1) primeira infância até as primeiras aulas

de música e violão, que foi um período de enculturação e início da educação formal, seguido

pela presença da guitarra  elétrica na adolescência com participação em bandas e  festivais

colegiais  de  música,  acentuando-se  o  aprendizado  predominantemente  não  formal  ou

informal. Posteriormente é relatado o momento da (2) maioridade e as primeiras demandas

profissionais, seguidas por um período de aperfeiçoamento musical nos Estados Unidos da

América  e  retorno  ao  Brasil.  O  segundo  período  seguiu-se  pautado  pela  graduação  em

Licenciatura  em Música  simultâneo à produção musical  como instrumentista,  compositor,

arranjador, diretor musical e produtor. Por fim é narrada uma última fase, que é caracterizada

pelo (3) ingresso no corpo docente do curso de graduação em Música Popular junto aos novos

e futuros desafios. 

Os eventos expostos na narrativa foram selecionados de acordo com o teor artístico e

profissional,  e  com  os  desafios  implícitos  que  impactaram  sobre  os  processos  de

desenvolvimento  da  minha  musicalidade,  independente  do  “sucesso"  ou  não  dos  fatos:

eventos  musicais,  ou  mesmo  não  necessariamente  musicais,  que  de  alguma  forma  se

mantiveram  em  minhas  memórias  relacionados  à  ações  de  crescimento  pessoal  que

reverberaram sobre a minha musicalidade. Neste caso, tanto o reforço do fato bem sucedido,

como a reflexão sobre um percalço e sua recuperação, foram e são importantes para a minha

formação profissional, ainda que o significado de sucesso possa variar consideravelmente de

contexto e de indivíduo para indivíduo.

O levantamento de dados se deu através da reflexão pessoal sobre minhas memórias de

história de vida em busca da identificação de formas e processos do desenvolvimento musical

por mim vivenciados.  Para fomentar  a  narrativa destas  reminiscências,  foram consultados

documentos,  fotos,  gravações,  vídeos  e  publicações,  além  de  realizadas  entrevistas

semiestruturadas11 com pessoas  que estiveram presentes  nos  eventos,  contribuindo  para  a

11 As entrevistas semiestruturadas utilizadas neste trabalho constam de um roteiro previamente elaborado que
busca a rememoração e interpretação dos fatos através da narrativa sobre eventos relacionados ao objeto da pes-
quisa. Questões como: que eventos ocorreram, por que, para que, quando, onde, quem estava nos eventos, em
que contexto ocorreu. Outras mais específicas sobre que repertório foi apreciado ou executado, que demandas
musicais havia e como as atendia através da aquisição de conhecimentos, que fontes de conhecimento foram uti-
lizadas na resolução de problema. Para Triviños (1987, p. 146 e 152, apud Manzini, 2004) a entrevista semiestru-
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acurácia  da  pesquisa  através  do  detalhamento  e  esclarecimento  dos  fatos.  Os  eventos

selecionados  abarcam  a  questão  de  pesquisa  para  revelar  os  conhecimentos  utilizados  e

aprendidos  nos  processos  das  experiências  cotidianas  vivenciadas  durante  o  meu

desenvolvimento musical: experiências passadas inerentes ao processo de formação da minha

musicalidade  nos  campos  instrumental,  de  improvisação,  composição,  arranjo,  produção

musical,  direção  musical,  docência  e  técnicas  interpretativas  de  execução  e  performance,

baseadas em vivências pessoais e em padrões preexistentes e apreendidos ao longo de minha

trajetória. No entanto, mostra-se de grande relevância para o conhecimento a ser gerado com a

investigação  citar  as  transformações  internas  que  a  vivência  dos  fatos  estabeleceu  no

desenvolvimento de minha musicalidade. 

Durante  e  após  o  levantamento  e  a  coleta  dos  dados,  ocorreu  o  confronto  de

informações  entre  o  referencial  teórico,  que  se  fundamenta  nas  ideias  de  David  Elliott

referentes à epistemologia musical, e a  revisão de literatura,  que engloba vários autores:

dentre eles, John Sloboda, Keith Swanwick, Beatriz Illari, Roseane Araújo, William Leavitt,

Albert Bandura, Rollo May, Mick Goodrick, Christopher Small e Lucy Green. Também foram

importantes, para o delineamento do texto e a abordagem de tópicos escolhidos, referências de

outras autobiografias como as de Miles Davis (1991), Charles Mingus (1971), Quincy Jones

(2001), Carl G. Jung (1986) e Eric Clapton (2007), bem como as biografias de Baden Powell,

Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Jaco Pastorius (1995), Jimi Hendrix, Peter Brook e Steve Jobs,

ou mesmo as narrativas sobre a produção de álbuns clássicos como Kind of Blue, de Miles

Davis, e A Love Supreme, de John Coltrane.

Nestas biografias supracitadas, pude observar como todos seguem em sua narrativa o

fator cronológico, embora algumas entrelacem fatos passados com fatos presentes, ou com

outros  ocorridos  em  diferentes  momentos.  A experiência  do  aprendizado  vicário  que  a

(auto)biografia oferece é acentuada e enriquecedora no sentido de revelar processos artísticos

relacionados ao cotidiano do indivíduo biografado que inspiram novas ações e reflexões aos

leitores.

As entrevistas em profundidade demonstraram-se apropriadas na coleta de dados sobre

turada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacio-
nam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos
informantes. O foco principal seria colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando
que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua expli-
cação e a compreensão de sua totalidade [...]”, além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no

processo de coleta de informações.
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experiências e perspectivas pessoais, tanto minhas, quanto dos entrevistados relacionadas aos

eventos  narrados,  sobretudo  quando  se  tratou  de  temas  pessoais,  íntimos  e  sensíveis

explorados  na  investigação.  O  método  apresentou-se  eficaz  em  eliciar  dados  sobre  os

contextos  socioculturais  em  que  eu  estive  inserido.  O  poder  da  pesquisa  qualitativa  e

autobiográfica está em sua capacidade de fornecer complexas descrições textuais sobre como

as pessoas experienciam os eventos narrados através da memória de seus comportamentos,

crenças,  opiniões,  emoções  e  valores,  ganhando  uma  rica  e  ampla  compreensão  dos

fenômenos sociais em seus contextos específicos.

Objetivando  fomentar  informações  sobre  o  meu  desenvolvimento  musical,  foi

utilizado  o  modelo  de  David  Elliott  (1995)  sobre  os  tipos  de  conhecimento  musical:

procedimental,  formal,  informal,  impressionista  e  supervisional,  tratados  como referencial

teórico na seção 2.5 deste mesmo capítulo. A ideia central foi analisar informações adquiridas

em um levantamento de fatos e dados para elucidar questões sobre o desenvolvimento da

minha musicalidade considerando a fundamentação teórica utilizada na pesquisa e,  dentre

estes, os cinco tipos de conhecimento musical. A perspectiva do modelo proposto considera o

desenvolvimento  destes  cinco  tipos  de  conhecimento,  sobretudo  através  da  escuta  e  da

vivência  do  processo.  Estes  conceitos,  aplicados  à  estrutura  e  ao  desenvolvimento  da

pesquisa,  propiciaram a vantagem em considerar  de forma reiterante  o fazer  musical  e  a

oralidade, elementos axiais no ambiente da música popular em que o pesquisador trilhou sua

carreira. Os processos de fazer e escutar que se imbricam por sua vez com a oralidade, outro

aspecto estrutural do caráter popular humano.

A pesquisa  procurou  identificar  os  distintos  tipos  musicais  com  que  tive  contato,

considerando seus elementos característicos, promovendo o conhecimento e compreensão de

diversos tipos musicais, instrumentação e toques que se estabeleceram em minha produção

como guitarrista e violonista no âmbito musical profissional soteropolitano e brasileiro. Para

tal, baseei-me no percurso de desenvolvimento do meu  idioma musical para refletir sobre

metodologias e problemáticas contemporâneas no ensino e aprendizagem do violão e guitarra

na música popular.

2.4.1 Pesquisa autobiográfica e memória

A linha de pesquisa qualitativa autobiográfica é um método experimental e relativa-

mente recente no Brasil, mas já consagrado em países anglo-saxões e na França. Esta linha de
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pesquisa recorre sobretudo à minha memória, referindo-se aos dados de maneira descritiva,

com a preocupação de observar e interpretar a realidade no intuito de compreender os proces-

sos de desenvolvimento musical vivenciados por mim. 

Sobre  a  escrita  autobiográfica  e  o  caminho reflexivo nas  trajetórias  de  formação,  a

professora  Bernadete  Moreira  Kroeff  (2012)  estabelece  uma  distinção  entre  sujeito  e

identidade. O sujeito, inserido no contexto sócio-histórico que ao autobiografar-se considera a

percepção dos outros sobre si, torna-se uma “figura discursiva deste indivíduo, singular, única

distintiva, complexa, subjetiva, formada na relação com os outros; e, identidade algo formado,

ao longo do tempo, através de processos, exteriores ao sujeito, são sistemas de representações

culturais de pertencimento” (KROEFF, 2012, p. 2). No caso desta investigação o “sujeito” sou

eu,  Alex  Mesquita,  enquanto  músico  e  docente,  enquanto  que  minha  “identidade”  é  um

conjunto de conhecimentos e práticas específicas destas profissões que demarcam o espaço de

atuação profissional de artistas/educadores musicais, no qual me incluo.

O  pesquisador  Gilmar  Wiercinski  (2014)  afirma  que  as  primeiras  pesquisas

autobiográficas  surgem no Brasil  ainda  na década de 1980 e  a  partir  da década de 1990

ganham intensidade em suas produções, passando a influenciar os rumos da educação no país.

Wiercinski  afirma que atualmente pesquisadores  da área autobiográfica com caminhos  de

pesquisas diversos  convergem em pelo menos dois pontos:  (1)  o papel  central  do sujeito

concebido numa visão construcionista,  ou seja,  a construção do conhecimento baseada na

realização de uma ação concreta; (2) o papel da linguagem na vida social, na construção de

sistemas de valores e crenças, na negociação dos sentidos e na reinvenção das representações

de si.

A pesquisadora Maria Helena Abrahão (2008, p. 9, apud SANTOS, 2015, p. 70) ressalta

que, apesar do reconhecimento obtido nos últimos anos no Brasil, o método autobiográfico

tem sido alvo de diversas críticas. Entre elas a autora destaca três conjuntos de críticas: (1) as

que indicam a carência de valor epistemológico; (2) aquelas que observam a autobiografia

como um "dispositivo de coerção e assujeitamento”, pois exerceria uma vigilância sobre as

vidas narradas dos sujeitos; e (3) as que atribuem às narrativas autorreferentes o estímulo ao

individualismo.  Segundo  Santos  (2015)  todas  estas  críticas  já  foram  fundamentalmente

rebatidas  por  autores  do  campo  da  autobiografia,  sobretudo  Novoa  e  Finger  (2010)  e

Ferrarotti (2010). Ferrarotti (2010) afirma que o método autobiográfico apresenta os seguintes

princípios: 
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(a) pretende atribuir à subjetividade um valor de conhecimento; b) lê a reali-
dade social a partir do ponto de vista de um indivíduo historicamente deter-
minado; c) baseia-se em elementos e materiais na maioria dos casos, autobi-
ográfico, e, portanto expostos às inúmeras deformações de um sujeito-objeto
que se observa e se reencontra; d) situa-se frequentemente no quadro de uma
interação pessoal (entrevista). (FERRAROTTI, 2010, p. 36, apud SANTOS,
2015, p. 68) 

Abrahão  (2003)  defende  a  ideia  de  que  ao  trabalhar  com metodologia  e  fontes  de

natureza autobiográfica, o pesquisador, conscientemente, adota uma tradição em pesquisa que

“reconhece ser a realidade social multifacetária, socialmente construída por seres humanos

que vivenciam a experiência de modo holístico e  integrado, em que as pessoas estão em

constante processo de autoconhecimento”. As ações desta pesquisa evidenciam a relevância

de interpretações sobre o tema para eliciar e construir conhecimentos sobre metodologias de

ensino  e  aprendizagem musical,  considerando a  música  popular  e  a  carência  de  material

pedagógico no país.

A natureza e caracterização da pesquisa, sua amostragem, os instrumentos de coleta de

dados, entrevistas e gravações de vídeo e áudio, bem como os procedimentos adotados, foram

expostos considerando a cronologia dos eventos e fatos mais relevantes à minha formação

musical e docente. Sobre a memória na pesquisa autobiográfica a pesquisadora Maria Helena

Abrahão (2003) faz a seguinte afirmação: 

A pesquisa autobiográfica – Histórias de Vida, Biografias, Autobiografias,
Memoriais – não obstante se utilize de diversas fontes, tais como narrativas,
história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, reconhece-
se dependente da memória.

 
Esta, é o componente essencial na característica

do(a) narrador(a) com que o pesquisador trabalha para poder (re)construir
elementos de análise que possam auxiliá-lo na compreensão de determinado
objeto de estudo […] Pela leitura transversal das trajetórias de vida pessoal e
profissional dos destacados educadores de nossa pesquisa pudemos apreen-
der teorias e práticas de formação, de ensino, de relações interpessoais e ins-
titucionais, de construção identitária - do ser educador - relacionados aos di-
ferentes momentos e cenários sócio-político-econômico-culturais.  (ABRA-
HÃO, 2003, p. 80-81)

Os pesquisadores Wiercinski (2014) e Passegi; Souza e Vicentini (2011) afirmam que

diversos grupos de pesquisadores de diferentes instituições têm pelo menos dois pontos em

comum em seus trabalhos desenvolvidos.

Um deles é compartilhado por todos, de que o papel central do sujeito conce-
bido numa visão construcionista, ou seja, a construção do conhecimento ba-
seada na realização de uma ação concreta. Outro ponto partilhado por boa
parte dos grupos é sobre o papel da linguagem na vida social, na construção
de sistemas de valores e crenças, na negociação dos sentidos e na reinvenção
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das representações de si. Como um campo de pesquisa crescente no Brasil a
investigação autobiográfica se consolida principalmente pela sua diversidade
de formas em que é usada por todos que utilizam-se deste modo de pesquisa.
(WIERCINSKY, 2014, p. 4)

A autobiografia12 é um gênero literário muito particular em que o indivíduo que escre-

ve é o mesmo que é o objeto da escrita: uma premissa da escrita autobiográfica que é um

complicador para lisura da pesquisa, pois quem escreve pode não só, consciente ou inconsci-

entemente, escolher documentos, mas também selecionar do que se quer lembrar. Desta forma

a autobiografia é atravessada, muito mais do que a biografia, pelas questões sobre saber quais

as lembranças que se pretende recusar, quais as que recordaremos e quais as que contaremos.

É possível que alguém possa até se lembrar de coisas que não queira contar para salvaguardar

sua intimidade ou abster-se de exposição social diante das tensões naturais entre a arte e a mo-

ral humana, por exemplo.

A rememoração permite tornar o docente consciente de suas ações durante seus pro-

cesso de aprendizado. O repertório de ações do professor em sala corre o risco frequente de

tornar-se imediato, deliberado, desprovido de uma reflexão filosófica mais profunda e cons-

tantemente situado em padrões modelados previamente. A investigação sobre a representação

dos eventos vivenciados no passado que vigoram no presente sobre a educação, os livros, o

autores, os professores e o prazer na escola ou da falta dele, torna-se fundamental para o do-

cente tomar consciência sobre suas próprias ações. A pesquisa autobiográfica docente posicio-

na, através da memória, o professor diante dos seus percalços e do que enfrentou no seu pro-

cesso de aprendizagem, tornado-o sensível ao aprendizado do outro. 

A memória individual docente reflete a sua representação de conhecimento e sua con-

cepção de educação trazendo à consciência o que foi positivo e negativo em sua formação, as-

sumindo assim o papel de depurar, selecionar e refletir sobre as estratégias e práticas pedagó-

gicas efetivadas em sala de aula. A rememoração docente traz em si representações do signifi-

cado de disciplina, do que é uma sala de aula disciplinada, do bom comportamento e de valo-

res que não são comumente percebidos em nossas práticas. De muitas formas os “professores”

que tivemos reaparecem nos professores que somos, e refletir sobre a própria aprendizagem

12 Georges Gusdorf (1912-2000) foi um dos estudiosos mais proeminentes no campo da autobiografia, ao lado
de Jean Starobinsky, Philippe Lejeune e Georges May. Para Gusdorf, com a passagem da civilização grega para a
cultura cristã, o foco central do pensamento se alterou do  cosmos, dirigindo-se para o plano religioso. Conse-
quentemente, o indivíduo não alcança a emancipação de sua própria consciência, uma vez que está atrelado aos
preceitos de religião, transferindo a relação do homem com o mundo para a crença em Deus. No entanto venho
lembrar que a etimologia da palavra “religião” vem de religare, ou seja, religar ou reconectar o ser ao todo, à sua
existência neste mundo. 
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favorece a passagem de uma teoria a ser ensinada para a sua prática efetiva.

Segundo a professora suíça Jeanne Marie Gagnebin (2006), a memória humana é ca-

racterizada por uma ligação entre linguagem, memória, história e tempo. Mas isso faz com

que tenhamos uma memória mais consciente e outra mais inconsciente, o que nos permite

construir a nossa história. Esta história também é social, pois vivemos em família, e a família,

por sua vez, é um contexto social, o que nos torna seres políticos desde o início de nossa exis-

tência. Temos nossas próprias lembranças individuais, mas elas estão atravessadas, embebidas

e impregnadas pelo entorno social pelo qual crescemos e vivemos. O conceito de faculdade da

memória mais abrangente e psicológico é a capacidade de lembrar, que é mais intelectual, e as

imagens mnêmicas se agrupam em torno da memória. 

A filosofia trata da linguagem e trata do tempo. Por a natureza da filosofia ser desta

forma, necessariamente tem que tratar com a memória. Assim sendo, praticamente todos os fi-

lósofos se deparam com a questão da memória e os enigmas de como os seres humanos se

lembram, e por que eles se lembram de certas coisas e não de outras. Começando com Platão,

retomado por Aristóteles, Santo Agostinho com os dois volumes de suas Confissões13, Rousse-

au14 em sua autobiografia, Hegel, para o qual todo o processo de história é um processo remi-

niscência ou rememoração, retomado por Heidegger e Bergson com a fenomenologia, Paul

Ricoeur, Freud, Proust, Walter Benjamim e Nietzsche, que vêm falar da memória e do esque-

cimento em primeira pessoa, enfatizando a necessidade de certo bom esquecimento.

A filosofia tradicional desde Platão trata e valoriza o aspecto mais consciente do lem-

brar no estudo da memória. Platão utilizava a metáfora de uma tábua de cera na qual se gra-

vam caracteres de escrita e as imagens mnêmicas guardadas na alma (alma enquanto qualida-

de psíquica). Platão afirmava que a fidelidade das imagens e lembranças armazenadas pelo in-

divíduo depende da qualidade da cera (mole ou dura) e da pessoa que a impregna (forte ou

fraca). Por vezes a cera é boa mas a impregnação é demasiado fraca, e o “rastro” torna-se

13 O Tempo Interior de Santo Agostinho – que viria a ser abordado por Heidegger em uma conferência de 1930
– é um dos dois pontos de partida, se assim se pode dizer, da reflexão de Paul Ricoeur sobre a relação entre tem-
po e  narrativa. Santo Agostinho havia rejeitado a antiga tese grega (reencaminhada por Aristóteles) de que o
tempo correspondia a um “movimento dos astros”, e introduz a noção de que “o tempo é interior, passando-se na
alma”, o que lhe permite impactar esta alma humana com uma tripla presença: do passado, através da memória;
do presente, através da visão; e do futuro, através da espera (ou da “expectativa”). (BARROS, 2012, p.6)
14 Reconhece-se geralmente que as Confissões (1764-1770) de Jean-Jacques Rousseau inauguram a forma mo-
derna do gênero autobiográfico. Se a relevância filosófica que Rousseau pretendia para a obra demorou a ser re-
conhecida, sua influência literária foi imensa e imediata. Com sua peculiar mistura de narrativa factual e elemen-
tos ficcionais e poéticos, ela criou o que seria marca característica da autobiografia romântica, desenvolvida nas
produções de Goethe, Wordsworth, E.T.A. Hoffmann e muitos outros que se seguiram. (MARQUES, 2014, p.1)
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muito leve e indecifrável; por vezes a cera é dura e a impregnação é muito forte, e então a

cera quebra. Dependendo da qualidade da cera e da força do rastro, teremos imagens mais ou

menos confiáveis. Nem sempre podemos confiar nestas imagens, porque nunca sabemos ao

certo por que foram gravadas, quem as gravou ou como foi o processo em si. As imagens

mnêmicas não são controladas por fatos históricos, pois o que guardamos são apenas impres-

sões subjetivas.

Quando se tem a memória como fonte de pesquisa, trabalha-se com representações e

recortes dos eventos vivenciados. Utilizamos a memória seletiva, memórias imperfeitas ou

mesmo memórias filtradas – o que não traz nenhum demérito à pesquisa, pois o que o evento

recordado representa para o autobiografado é o que de fato vigora no presente e estabelece pa-

râmetros para suas crenças. A investigação pode ajudar a reconstruir a memória do pesquisa-

dor, trazendo detalhes dos fatos e circunstâncias que podem por alguma razão ter sido apaga-

dos de nossas lembranças. A filósofa Marilena Chauí (2000, p. 158) afirma que a memória,

além de uma evocação do passado, é também a capacidade humana em reter e conservar o

tempo que se foi sem retorno. A memória é a experiência humana do tempo mais fundamen-

tal, sendo para filósofos como Marcel Proust o alicerce de nossa própria identidade, quando

podermos dizer  “eu” sintetizando tudo o que fomos, somos, fizemos e fazemos. Segundo

Chauí existem seis grandes tipos de memórias, a saber:

a memória perceptiva ou reconhecimento, que nos permite reconhecer coi-
sas, pessoas, lugares etc., e que é indispensável para nossa vida cotidiana; a
memória-hábito, que adquirimos por atenção deliberada ou voluntária e pela
repetição de gestos ou palavras, até gravá-los e poderem ser repetidos sem
que neles tenhamos que pensar;  a memória-fluxo-de-duração-pessoal,  que
nos faz guardar a lembrança de coisas, fatos, pessoas, lugares cujo significa-
do é importante para nós, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vis-
ta de nossos conhecimentos; a memória social ou histórica, que é fixada por
uma sociedade através de mitos fundadores e de relatos, registros, documen-
tos, monumentos, datas e nomes de pessoas, fatos e lugares que possuem sig-
nificado para a vida coletiva. Excetuando-se os mitos, que são fabulações,
essa memória é objetiva, pois existe em objetos (textos, monumentos, instru-
mentos, ornamentos, etc.) e fora de nós; a memória biológica da espécie,
gravada no código genético das diferentes espécies de vida e que permitem a
repetição da espécie; a memória artificial das máquinas, baseada na estrutura
simplificada do cérebro humano. (CHAUÍ, 2000, p.163)

Segundo Gagnebin (2013) a memória, além da presentificação do passado, é uma fa-

culdade paradoxal, pois ao mesmo tempo em que está relacionada a uma atividade deliberada,

está também relacionada ao afeto. Ela precisa ser ativada por algum estímulo ou disparador,
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que pode ser de diferentes ordens, através da percepção dos sentidos do olfato, paladar, do

tato, da audição e visão. A memória está diretamente vinculada à questão de identidade huma-

na, ou seja, à questão: "Quem sou eu?” A identidade, por sua vez, está relacionada à história e

sua narrativa, à questão de narrar a si mesmo. Nós construímos e transformamos nossa identi-

dade através de narrativas diversificadas sobre nós mesmos. A narrativa pode se transformar,

pois, dependendo daquilo que nos acontece, podemos também nos transformar e ser antagoni-

camente o que éramos, e também alguém mais amadurecido; ou seja, a identidade humana é

atravessada pela temporalidade e determinada pela nossa enunciação.

O filósofo Bergson (2010), um dos grandes estudiosos da memória no século XIX,

distingue-a em dois tipos: (1) o lembrar autêntico e espontâneo (memória pura) e (2) o lem-

brar ligado ao aprendizado (memória-hábito). A memória-hábito estaria ligada às coisas que

temos que decorar para lembrar em um determinado momento, como dirigir. Após várias re-

petições, torna-se um hábito automático, e então não temos mais que lembrar. O verdadeiro

lembrar, segundo Bergson, seria o lembrar espontâneo, onde não há o hábito ou esforço para a

lembrança, onde as memórias surgem e afetam o indivíduo involuntariamente, sem o desejo

necessariamente consciente.

Para Vygotsky15 (1997), a palavra assume o papel fundamental na organização da me-

mória, vinculado-se às práticas coletivas e atrelando a memória às dinâmicas discursivas soci-

ais. No estudo sobre a gênese das funções mentais superiores, ele defende que a natureza hu-

mana é constituída pelas funções elementares, de origem natural ou biológica, que estão pre-

sentes na linha do processo evolutivo, e as superiores, de origem cultural ou simbólica, situa-

das no processo transformador humano. Estas funções se retroalimentam onde as elementares

servem de fundamento para as funções superiores, que por sua vez transformam o funciona-

mento elementar ao conferir-lhe uma existência cultural ou simbólica.

O filósofo Paul Ricoeur (1994, 2008) fala da questão da identidade humana relaciona-

da à memória. Para Ricoeur, o homem participa de duas dimensões: a social e a moral, e o que

o define como indivíduo é a linguagem. É a linguagem que possibilita o pensamento, a inter-

pretação e afirmação do mundo, instituindo o indivíduo. Para tratar do sujeito social, Ricouer

desenvolveu o conceito de mesmidade; para o sujeito moral autônomo constituiu, o conceito

15 Vygotsky (2007, 2008) identifica dois tipos de memória: a memória natural, atrelada às percepções vincu-
ladas ao ambiente externo e seus estímulos (funcionamento psíquico elementar) e a memória mediada, estrutu-
rada  por  signos,  mais  especificamente,  a  palavra  (funcionamento  psíquico  de  ordem  superior).  (SILVA,
SIGARDO, TAVIRA, 2012, p. 268)



39

de Ipseidade. A mesmidade é o que descreve e categoriza este sujeito como ser social. A Ipsei-

dade, por sua vez, é o que caracteriza o indivíduo como ser singular e único como nenhum ou-

tro é, o que o mesmo diz de si. Ricoeur observou que para tal seria necessária a concepção de

narrativas e de promessas. As narrativas seriam a história de vida contada pelo indivíduo reve-

lando o que o diferenciaria dos demais; já as promessas seriam a sincronia entre o que é dito e

a ações efetivadas ou não. Através da análise da maneira como fala, sobre o que fala, sobre a

relevância da fala e a veracidade do cumprimento do que é proferido, temos como conhecer o

indivíduo. Ricoeur propunha um caminho ético pautado pelo cuidado de si mesmo, levando

em conta a linguagem, a história de vida e a concomitância entre a fala e a ação estabelecidas

pelo indivíduo.

Não somos a mesma pessoa do passado, o tempo passou e amadurecemos, envelhece-

mos. A identidade humana, que é um tema-chave na filosofia contemporânea, é atravessada

pela temporalidade. Portanto é uma identidade de alguém que permanece o mesmo; é a mes-

ma pessoa que toma a palavra e enuncia, mas esta pessoa se transformou. A nossa identidade

de hoje não é a mesma de alguns anos atrás. Um objeto que não se desfaz na natureza, como

uma garrafa de plástico, poderia manter a mesma identidade. Nestes termos, a identidade das

coisas é uma identidade da mesmidade. A nossa identidade é a da enunciação. Esta ideia esta

implícita no termo “ipseidade”, que quer dizer eu mesmo, ou seja, eu que tomo a palavra. So-

bre este aspecto singular do indivíduo, Carl Rogers comenta que:

aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sen-
timento que, se fosse partilhado ou expresso, falaria mais profundamente aos
outros. Isso permitiu-me compreender os artistas e os poetas como pessoas
que ousam exprimir o que há de único neles […] Penso que é possível agora
ver claramente por que razão não existe filosofia, crença ou princípios que
eu possa encorajar  ou persuadir  os  outros a  terem ou a alcançarem. Não
posso fazer mais do que tentar viver segundo a minha própria interpretação
da presente significação da minha experiência, e tentar dar aos outros a per-
missão e a liberdade de desenvolverem a sua própria liberdade interior para
que possam atingir uma interpretação significativa da sua própria experiên-
cia.(ROGERS, 2009, p. 31-32)

Na condição de humanos, nós falamos e narramos; contudo, no período da primeira in-

fância, esta ação é de difícil ocorrência, pois tudo é muito recente e inédito, e a criança está

começando a se expressar verbalmente. Torna-se um desafio a rememoração, no sentido de

contar de si. O que Freud vai ressaltar é que a memória afetiva de 0 a 2 anos é muito impor-

tante pela carência da comunicação verbal consistente. Justamente porque a criança está des-
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provida da fala é que ela vai ter impressões e imagens mnêmicas muito fortes, porque não

pode transformá-las em símbolos verbais. É de conhecimento de todos que nossas primeiras

lembranças conscientes, das quais nós nos lembramos pela palavra, geralmente vão só até os

quatro anos; antes disso nós lembramos sim, mas nos lembramos talvez de maneira inconsci-

ente ou involuntária, como afirma Proust (2016): pelo cheiro, pelo gosto, pelo medo. São sen-

timentos muito primeiros, que não podemos nem verbalizar muito bem; isso quer dizer que já

estamos em plena memória, mas que não é uma memória verbal.

Em suas obras, Freud e Proust tiraram o foco do lembrar consciente para focar nestas

imagens mnêmicas inconscientes. Proust afirma que o processo de escrita do narrador de suas

memórias no livro Em Busca do tempo Perdido é desencadeado pela emergência destas lem-

branças, e essa será a forma pela qual ele se lembrará de coisas das quais ele nuca lembrara

antes. Benjamin, através de Proust e Freud, irá pensar como isso poderia ser utilizado em pro-

cessos de memória coletiva. Isso é como ir contra uma memória que ele chama de memória

dos dominantes, e como deixar que o novo emerja em momentos da história que foram recal-

cados (na versão de Freud) ou esquecidos (na versão de Proust). O que indicaria uma outra

possibilidade de história, o que é importante para Benjamin (1994, 2012) pois tanto em Freud

quanto em Proust a importância do inconsciente, da imagem inconsciente, da imagem invo-

luntária, é que ela transforma também não só a imagem que eu tenho do passado, mas como é

que eu vou viver no presente e estabelecer perspectivas sobre o amanhã.

A relação da memória com o presente é muito estreita e forte, tonando-se clara na psi-

canálise. Dependendo de como alguém se lembra da história, pode facilmente se posicionar

como vítima. É um truque comum que entendemos, porque sempre funciona bem, pois sem-

pre nos dá um bom papel. Se nos lembramos sempre de nossa imagem negativamente, logo

vamos mudar nossa imagem de nós mesmos e, portanto, como nos vemos no presente. Benja-

min então diz que se nós pudéssemos mudar a história como ela é contada sobre nós mesmos,

nós poderíamos desta maneira mudar nosso presente. Este pressuposto tem um alcance políti-

co que é muito forte, e que é difícil de aplicar, pois a memória individual é diferente da me-

mória coletiva. Benjamin queria deixar emergirem novamente momentos da história dos ven-

cidos, dar voz a outros agentes da história, e não só àqueles que estão sempre no poder.

A questão da memória vai ser transformada após a segunda guerra, pois a experiência

dos campos de concentração e a destruição humana foram tão traumáticos que transformaram

a imagem do ser pensante que quer lembrar de si como um ser de razão. O pós-guerra desloca
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a imagem da memória que a humanidade tem de si mesma trazendo novas reflexões sobre sua

natureza e sobre as premissas filosóficas que se assumiam infalíveis. Por isso que na Europa a

questão da memória está ligada ao poder de destruição que os homens têm sobre os outros.

Este padrão serve de parâmetro para o Brasil, pois, embora não tivéssemos um holocausto, te-

mos muita violência urbana com torturas, temos uma tortura nas relações sociais. Temos mui-

tos torturadores e torturados em vários âmbitos sociais de formas sutis e grotescas que se esta-

belecem nas teias de relações humanas em nossa sociedade.

Por sermos seres sociais, possuímos uma memória individual e uma memória social e

coletiva. O pesquisador Peter Burke (2000, p.71) defende a ideia de que as memórias são

construídas literalmente por indivíduos, mas são os grupos sociais que definem o que é “me-

morável” e como será lembrado. Os indivíduos se identificam com os acontecimentos públi-

cos de importância para seu grupo e “lembram-se” muito do que não viveram diretamente.

Nesta investigação, os integrantes dos grupos sociais, identificados como representativos da

memória social, foram agentes participantes ativos na produção musical com lembranças de

eventos que viveram diretamente, como performances em apresentações informais e shows,

gravações, produção de textos e depoimentos que vieram constituir a análise dos dados da

pesquisa.

No artigo “Memória, narrativa e identidade profissional: analisando memoriais docen-

tes”, os pesquisadores Daniele Nunes, Angel Sigardo e Larissa Tavira (2012) lembram-se da

função representativa da memória que habilita ao homem a representação mental da realidade

e das suas experiências de vida, bem como também representar-se na realidade e nas expe-

riências ainda não vividas. 

Trata-se, sem dúvida, do maior acontecimento na evolução dos seres vivos: a
transformação de um ser biológico em um ser cultural, ou simbólico. Nesse
processo transformador da espécie humana, a memória biológica atinge uma
nova configuração na evolução: torna-se uma função de representação, que
permite ao homem não só representar-se mentalmente a realidade e as pró-
prias experiências vividas ao longo do tempo, como também representar-se
na realidade e nas experiências ainda não vividas. Em outras palavras, a par-
tir da experiência humana emerge não só a memória do passado, mas tam-
bém a  memória do futuro; dois tipos de memórias que se retroalimentam,
compondo dimensões do ato criador. Na experiência humana, a função bio-
lógica da memória torna-se uma função simbólica essencialmente dinâmica,
que se faz no próprio funcionar, ou seja, no ato de lembrar, de rememorar e
de  recordar  o passado e o futuro. Algo, entretanto, bem diferente daquela
função mental estática que a psicologia tradicional conceituou. (NUNES, SI-
GARDO, TAVIRA, 2012, p. 266-267)
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Não existe um único narrador da história coletiva, constatação que aponta um proble-

ma, pois cada memória individual diferirá em algum aspecto de outrem. Existem várias ver-

sões individuais do mesmo momento histórico coletivo que são compreendidas simultanea-

mente. Não existe um único narrador apenas na memória coletiva e, se existe, é um indicador

de um sistema totalitário, onde quem narra quer impor sua versão dos fatos sobre os diferentes

ângulos de entendimento da história. É uma perigosa ilusão para qualquer indivíduo pensar

que podemos ter uma história individual dissociada da nossa dimensão social. 

2.4.2 Procedimentos adotados

A metodologia aplicada nesta pesquisa é de natureza autobiográfica e abarca de forma

ampla as classificações supracitadas, assumindo o papel de produção de conhecimento em mi-

nha formação enquanto músico, pesquisador e docente. Pelo seu poder de revelação e com-

promisso com a verdade dos fatos vivenciados, esta pesquisa pode ser usada como informação

a ser analisada por outrem ao expor processos do meu percurso formativo. Para esta investiga-

ção foram utilizados, além do processos de rememoração e análise documental, dois métodos

qualitativos de pesquisa comumente empregados: (1) a observação participante (a partir do

início desta pesquisa) e (2) a entrevista semiestruturada em profundidade16, adequando cada

método à obtenção de dados específicos.

Os objetivos analíticos da pesquisa qualitativa abarcam descrições dos processos de

desenvolvimento musical, a diversidade musical envolvida, explicam e descrevem as normas

de cada contexto ou grupo e as relações presentes nestes processos, bem como as experiências

individuais. Para tal, a história de vida foi segmentada em temas globais como: tempo, rela-

ções humanas axiais, espaços físicos, contexto histórico, dificuldades e soluções, conquistas e

desenvolvimento. Desta maneira foi possível compreender como as minhas experiências e co-

nhecimentos, musicais e pedagógicos, puderam ser utilizados na produção de conhecimentos

sobre as práticas, ensino e aprendizado musical.

A coleta de dados assumiu algumas características comumente utilizadas em estudos de

caso, embora a metodologia tenha se centrado no processo de rememoração. Segundo o pro-

fessor Gil (2009, p. 55), na busca por profundidade, preservação do caráter unitário e o con-

16 Segundo Bauer e Gaskell (2010, p. 82), a entrevista individual ou em profundidade é uma conversação que
dura normalmente entre uma hora e uma hora e meia. Antes da entrevista, o pesquisador terá preparado um tópi-
co guia, cobrindo os temas centrais e os problemas da pesquisa.  
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texto do objeto investigado, torna-se necessária a identificação, descrição e análise do: (1) lo-

cal em que ocorre o fenômeno, (2) os atores, (3) os eventos e (4) os processos. Os processos

estão relacionados à escuta, práticas, repertórios, gêneros musicais, ferramentas e dispositivos

que me auxiliaram na construção da minha musicalidade. A partir destes parâmetros, fiz uma

adaptação para a pesquisa inserindo ainda dois itens: um sobre as instituições em que estudei

e outro sobre os métodos e aulas que se sucederam em minha formação.

Sobre a análise na pesquisa, Patton (2002, p. 453) afirma que, em geral, a análise do

conteúdo se refere a qualquer processo qualitativo através da redução de dados e de esforço de

criação de sentido que busca identificar consistências e significados centrais em um volume

considerável de material qualitativo. O resultado da análise está relacionado à interpretação

dos sentidos, significados, comparações, causas, consequências e relações.

Visando  à  construção  da  narrativa  da  pesquisa  e  à  organização  dos  eventos

autobiografados, inicialmente criei uma linha mestra seguindo a cronologia da minha vida

desde o nascimento até o momento atual,  com o objetivo de identificar fatos e processos

vivenciados, assim como experiências e conhecimentos, musicais e pedagógicos, adquiridos

no  desenvolvimento  da  minha  carreira  profissional.  Ao  efetivar  a  leitura  cronológica,

identifiquei três períodos, já citados anteriormente e que serão aprofundados na narrativa: (1)

infância  e  adolescência17,  de  1971  a  1988;  (2)  maioridade:  profissionalização,  produção

artística e graduação, de 1989 a 2008; (3) docência e novos desafios, de 2009 a 2017. Os

procedimentos de coleta de dados foram adotados em distintas etapas da pesquisa servindo na

análise e interpretação destes dados.

Para ajudar na organização do trabalho, construí tabelas para cada um dos cinco perío-

dos identificados na cronologia de minha vida. A partir de cada ano criei colunas que se cru-

zam com os cinco critérios estabelecidos a partir do modelo de Gil (2009), que são: (1) luga-

res, (2) eventos/trabalhos, (3) pessoas/modelos, (4) instituições de ensino e (5) métodos/aulas.

O critério de análise “processo”, que Gil (2009) estabelece e que se coaduna com a “natureza

essencialmente procedimental da música”, será exposto na narrativa autobiográfica e comen-

tado através de reflexões e considerações no capítulo sete. A coleta de dados concentrou-se

nestes parâmetros, considerando o desenvolvimento da minha musicalidade e expondo os pro-

cessos envolvidos nos fenômenos relevantes nestas vivências.

Esta  pesquisa  utiliza  um  dos  aportes  categorizados  por  Tenni,  Smyth  e  Boucher

17 Ver anexas as tabelas (p. 371 a 377).
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(2003), sobre a utilização dos dados que os pesquisadores coletam sobre si mesmos, onde os

estudos não são intensamente pessoais, mas envolvem a geração de uma gama de dados que

inclui alguns sobre o pesquisador. Por exemplo: o pesquisador pode ser um participante no es-

tudo, o pesquisador pode manter um diário pessoal como parte do estudo, ou o pesquisador

pode manter um registro de seus pensamentos e sentimentos como parte do processo de ga-

rantir que a geração de dados e análise seja rigorosa. Isto significa manter a atenção constante

para capturar continuamente o que está acontecendo dentro e ao redor da pesquisa e especial-

mente no contexto em que me situo. Segundo Tenni, Smyth e Boucher (2003) o envolvimento

com o que está acontecendo para nós deve ser físico, emocional e intelectual, pois é com o

físico e emocional, em particular, que muitas vezes temos a primeira pista de que algo está

acontecendo e pode ser digno de exploração.

As professoras lembram que algumas técnicas de análise de dados que funcionam bem

ao lidar com dados sobre outras pessoas podem não ser tão úteis quando alguém está traba-

lhando com os próprios dados. Segundo elas, os dados que reunimos para a pesquisa autobio-

gráfica, especialmente quando nos concentramos em refletir sobre nossa própria prática, ge-

ralmente são desconectados, irracionais e ilógicos. É nisso que cria uma maior riqueza de

questões para análise. No levantamento de dados, existe o interesse em obter o máximo possí-

vel dos dados em termos de resultados, e também em termos de aprendizagem pessoal e pro-

fissional para o pesquisador. A criação de bons dados na pesquisa autobiográfica e a geração

de material rico repleto de questões para análise não podem acontecer, a menos que os pesqui-

sadores estejam preparados para se envolver forte e profundamente com o que está acontecen-

do para eles, pois estão imersos no processo de coleta e análise de dados. Isso significa que

precisamos desenvolver um processo para o diálogo interno com nós mesmos. Práticas nos

campos dos estudos de organização psicodinâmica, desenvolvimento de recursos humanos e

psicologia organizacional fornecem abordagens para apoiar isso. (TENNI, SMYTH, BOU-

CHER, 2003)

Os dados estão sempre impregnados de preceitos teóricos, as formas em que entende-

mos o mundo, a nossa prática e nós mesmos, que findam por influenciar as bases do que esco-

lhemos escrever e a forma como escolhemos escrever. Tenni, Smyth e Boucher (2003) desta-

cam que um dos desafios, portanto, da análise de dados autobiográficos, é tentar identificar e

sair das construções teóricas sobre as quais se baseia a narrativa dos dados. Propõem que uma

das maneiras de expor essas construções teóricas é envolver um supervisor de pesquisa ou ou-
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tros colegas na fase de análise de dados. Sugerem ainda que outra maneira seria aplicar uma

série de diferentes construções teóricas aos dados para ajudar a superar os pressupostos mais

aprofundados do pesquisador, podendo levar a diferentes maneiras de refletir sobre uma expe-

riência.

Diante do risco iminente de se sobrecarregar com dados frente às múltiplas fontes de

informação que envolvem uma pesquisa autobiográfica, Tenni, Smyth e Boucher (2003)18 ob-

servam a importância de se envolver em ciclos de análise de dados, cedo e regularmente. O

que permitiria a geração de memorandos teóricos (conceitos iniciais, proposições, temas), per-

mitindo progressivamente a “saturação” dos dados. As educadoras afirmam que escolha de

usar dados autobiográficos geralmente é conduzida pelas perguntas que o pesquisador está re-

alizando. As perguntas de pesquisa relativas à própria prática profissional ou experiência pes-

soal exigem claramente que o pesquisador estude a si mesmo19.

Segundo Patton (2002), no processo de análise da pesquisa qualitativa, o objetivo ori-

enta a análise dos dados coletados e a descrição detalhada enriquece esta análise. O professor

ressalta a importância da organização e delineamento deste processo através da identificação

de categorias, unidades, elementos, sequência, estratégias, abordagens, tecnologias e reflexivi-

dade. Identifiquei a possibilidade de categorização do meu desenvolvimento musical através

do modelo dos cinco níveis de especialização musical apresentado por Elliott (1995, p.71) en-

tre um nível mínimo e máximo, a saber: (1) iniciante (2) iniciante avançado, (3) competente,

(4) proficiente e (5) expert. O professor afirma que estes cinco níveis de especialização não

estão atrelados às características de idade do indivíduo, dependendo substancialmente apenas

18 As professoras Tenni, Smyth e Boucher (2003) definem, em seu artigo “The Researcher as Autobiographer:
Analyzing Data Written About Oneself” (2003), os dados autobiográficos como aqueles que "contêm informa-
ções sobre o eu" (BREWER, 1986, apud TENNI, SMYTH, BOUCHER, 2003). Stone (1981, p. 80, apud TEN-
NI, SMYTH, BOUCHER, 2003) descreve a autobiografia como sendo simultaneamente um "registro histórico e
artefato literário, história de caso psicológico e confissão espiritual, ensaio didático e testamento ideológico”. Da
mesma forma, Berryman (1999, apud TENNI, SMYTH, BOUCHER, 2003) descreve a autobiografia como "uma
série de paradoxos: fato e ficção, privado e comunal, lições e mentiras”. A interação dinâmica entre essas variá-
veis está no centro da nossa visão de pesquisa autobiográfica, e é porque pensamos que é inerentemente desarru-
mado. Devemos escrever sobre o que realmente preferimos não escrever. Não se trata de se apresentar de uma
boa luz - responsável, competente, controlada, organizada e assim por diante, ou como gostaríamos de ser vistos.
Em vez disso, trata-se de escrever contas ricas e completas que incluem as coisas bagunceadas - as dúvidas de si
mesmos, os erros, os embaraços, as inconsistências, as projeções e o que pode ser desagradável. Trata-se de es-
crever tudo isso (Cherry, 2000; Ellis, 1999; Prideaux, 1991, apud TENNI, SMYTH, BOUCHER, 2003)
19 Os pesquisadores podem analisar e relatar sua própria prática. Métodos de pesquisa como a etnografia e a
pesquisa-ação são caracterizados pelo uso de dados autobiográficos. Os etnógrafos produzem notas de campo ou
mantêm diários que geralmente contêm dados muito pessoais. Fenomenólogos, sociólogos e historiadores tam-
bém podem usar dados inteiramente ou parcialmente autobiográficos (CHERRY, 2000; BANKS; BANKS, 1998;
BARTUNEK; REIS, 1996; BORSAY, 1997; RICHARDSON, 1992, apud TENNI; SMYTH; BOUCHER, 2003).
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do que este indivíduo sabe fazer musicalmente.

Ainda no processo de construção do texto, análise dos dados e reflexões, usei como

indicadores as “cinco formas do fazer musical”20 citadas por Elliott (1995, p. 40), P.I.C.A.R., a

saber:  (1)  Performance21;  (2)  Improvisação;  (3) Composição;  (4) Arranjo;  e (5) Regência.

Estabelecendo um aporte crítico, procurei identificar ações do meu cotidiano, performances

que realizei, desenvolvimentos com a improvisação, arranjos e composição, e os trabalhos que

dirigi e produzi, que equivalem de certa forma ao que chamou de condução ou regência. Uma

forma de equacionar a coleta de dados na narrativa foi observar como ascendi ao longo da

minha trajetória musical nos cinco níveis de especialização musical, de iniciante a  expert, e

como  fui  adquirindo  expertise  nos  cinco  tipos  de  conhecimento  (procedimental,  formal,

informal,  impressionista e supervisional)  enquanto atuava através dos cinco tipos de fazer

musical supracitados22, atuando no ambiente musical artístico, profissional e acadêmico.

No transcorrer do texto as histórias foram se intercalando com o momento presente e

com outros momentos da minha vida. Foram se revelando na narrativa conceitos, padrões e

traços  da  minha  personalidade  que  se  formaram  no  transcorrer  da  vida  junto  à  minha

musicalidade. Os fatos foram narrados não só como eventos exteriores, mas também como

eventos  interiores  relacionados  às  características  da  minha  psique  e  minha  construção

epistemológica.

Para  me  aprofundar  no  perfil  da  pesquisa  algumas  referências  sobre  metodologias

autobiográficas  foram  inicialmente  utilizadas,  a  exemplo  do  ensaio  Autobiografia:  como

contar a sua própria vida, de Alfredo Nery (2005). Autobiografias de autores relacionados a

minha música e história como Memórias, Sonhos e Reflexões, de C. G. Jung (1986), Baden

20 Em contraponto às “cinco formas do fazer musical” identificadas por Elliott (1995) como ações que são sem-
pre mediadas pela escuta, Green (2002, p.22) afirma que existem três formas principais de se engajar diretamente
com a música: tocando (incluir o canto), compondo (incluir improvisação) e ouvindo (incluir escutar). Cada uma
dessas formas exerce um papel no processo de enculturação musical em direção ao fazer musical. Estas ideias se
aproximam por sua vez dos conceitos do educador musical Keith Swanwick (1994), que chamava estas três
formas  de  relação  com a  música  de  "atividades  diretas",  a  saber:  composição,  audição  e  performance.  As
atividades receberam esta denominação por se considerar que produzam resultados diretos do fazer musical. 
21 Elliott (1995) afirma que a performance musical envolve os seguintes ingredientes essenciais em combinação:
(1) um ou mais realizadores musicais (music maker); (2) algum tipo de conhecimento que determina e informa as
intenções dos fazedores musicais, incluindo o conhecimento de padrões e tradições relevantes de práticas musi-
cais; (3) os sons que agentes musicais (music makers) produzem de acordo com os seus conhecimentos musicais;
(4) os instrumentos (incluindo a voz) de trabalho; (5) as ações da performance (e/ou improvisação); (6) o produto
musical em vista (ex: a performance de uma composição ou uma improvisação); (7) o contexto (físico, cultural e
social) no qual fazedores musicais interpretam, performam, ou improvisam obras musicais. (ELLIOTT, 1995, p.
50-51) 
22 Uma equação que se forma sobre o conhecimento musical e sua prática, que é permeada pela escuta musical,
se apresenta como: 5 níveis de conhecimento X 5 tipos de conhecimento X 5 formas do fazer musical.
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Powell, Miles Davis (1991) e Jimi Hendrix, dentre outras que seguem listadas no referencial

bibliográfico, serviram de fonte exploratória para o modelo de narrativa em primeira pessoa.

No entanto,  o  tipo  de  dados  autobiográficos  utilizados  nesta  pesquisa  também é bastante

diferente do que geralmente é apresentado em uma memória convencional ou autobiografia,

que estão frequentemente comprometidas com a apresentação de uma narrativa coerente, com

início,  meio  e  fim (CZARNIAWSKA, 1998,  apud  TENNI,  SMYTH,  BOUCHER,  2003).

Tenni,  Smyth  e  Boucher  (2003)  revelam  que  os  dados  que  reunimos  para  a  pesquisa

autobiográfica,  especialmente  quando  nos  concentramos  em  refletir  sobre  nossa  própria

prática,  geralmente  são  desconectados,  irracionais  e  ilógicos,  criando  assim  uma  maior

riqueza de questões para análise.

2.4.3 Estrutura da tese

No intuito de atingir  os objetivos estabelecidos,  seguindo a filosofia adotada para o

desenvolvimento  desta  tese,  da  análise  das  informações  colhidas  e  da  apresentação  da

conclusão dos resultados, este trabalho foi desenvolvido em cinco partes básicas, divididas em

uma Introdução seguida do primeiro capítulo composto por grupos e subgrupos sobre: (1) a

estrutura da tese e fundamentação teórica, e da narrativa das histórias de vida considerando a

cronologia dos eventos e fatos mais relevantes à formação musical do pesquisador e docente.

Estes eventos foram organizados em três períodos que constituem as seções de 3 a 5, a saber:

(3) Infância e adolescência (1971-1988)23, a primeira infância até as primeiras aulas de música

e violão, período de enculturação e início da educação formal, seguido pela adolescência, com

a inserção da guitarra elétrica e a participação em bandas e festivais colegiais de música,

iniciando o aprendizado informal ao lado do formal. Posteriormente é relatado o momento da

(4) maioridade e as primeiras demandas profissionais (1989-2008)24, seguido por um período

de aperfeiçoamento nos Estados Unidos da América e retorno ao Brasil, marcado por uma rota

que seguiu de Hollywood, Califórnia, a Santo Amaro, Bahia, onde se iniciou uma pesquisa

sobre a música do Recôncavo Baiano. Este período também é pautado pela graduação em

Licenciatura  em Música  em conjunto  com a  produção  musical  do  pesquisador  enquanto

instrumentista, compositor, arranjador, diretor musical e produtor. A última fase da narrativa é

caracterizada pelo (5) ingresso no corpo docente do curso de graduação em Música Popular e

23 Ver nos anexos tabela (p. 371 a 373).
24 Ver nos anexos tabela (p. 374 a 376).
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os novos desafios demandados (2009-2017)25. Após a narrativa autobiográfica encontra-se a

(6) seção reflexiva onde ocorre o entrelaçamento dos processos vivenciados por mim e a

fundamentação teórica, seguido da conclusão da pesquisa e as considerações finais.

No primeiro capítulo foram tratados tópicos acerca da escolha do tema, da questão de

pesquisa e  dos  objetivos  desta  tese,  divididos  em objetivos  gerais  e  objetivos  específicos

seguidos  da  estrutura  da  Tese. Neste  capítulo  encontraremos  o  Referencial  Teórico  e

observações  sobre  sua  preferência  e  relações  com  o  tema.  Nele  encontraremos  os

fundamentos teóricos e princípios de educação musical de David J. Elliott (1995, 2005). Este

autor  sugere  que a  arte  performática  da  música,  que  envolve  performance,  improvisação,

composição,  arranjo  e/ou  regência,  depende  de  uma  maneira  multidimensional  de

entendimento  chamada  “musicalidade”.  Sua  filosofia,  embora  bastante  abrangente,  é

concebida sobre a crença da música como uma prática humana. A música enquanto prática

estrutura-se sobre duas ações centrais que são: o fazer musical para o qual utiliza o termo

musicing26 (making music) e a escuta musical (music listening).

O capítulo apresenta a revisão de literatura, a filosofia expressa em citações de autores

supracitados e depoimentos de personagens relacionados à minha história de vida e aos pro-

cessos de desenvolvimento da minha musicalidade,  ideias e pensamentos que serviram de

pressuposto para argumentação científica da pesquisa. Para tal foi realizado o embasamento

filosófico nos pensamentos de alguns autores como Jean Piaget (1974, 1975 1976 e 1977), C.

G. Jung (1986), Theodor Adorno (2011), Christopher Small (1996) e Rollo May (1982) sobre

arte, educação e sociedade. Conceitos e ideias sobre a cognição musical, criatividade, motiva-

ção, performance e educação musical, dentre outros expostos por John Sloboda (2008), Bea-

triz Ilari, Rosane Cardoso de Araújo (2010) e Lucy Greene (2002), bem como autores referen-

tes à prática instrumental como William Leavitt (1971) e Mick Goodrich (1987), ambos da

Berklee/Boston, e o referencial teórico que se fundamenta nas ideias de David Elliott relativas

à epistemologia musical. 

A educadora Lucy Green, em seu livro How Popular Musicians Learn - A Way Ahead

25 Ver anexos na tabela (p. 377).
26 Elliott cunha o conceito e o termo Musicing, que no senso da performance musical é uma forma particular de
ação humana intencional. Este termo está relacionado ao fazer musical enquanto ação humana que envolve sem-
pre a escuta e procedimentos em contextos musicais específicos. Argumenta que o conceito estético de música-
como-objeto, obscurece a realidade mais fundamental da “música” como uma forma de deliberar fazer e cons-
truir (doing and making). Musicing nos lembra que performar e improvisar através do canto e da execução ins-
trumental reside no coração da música como uma prática humana diversa. 
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for Music Education (2002), converge a discussão para uma faceta da realidade da música po-

pular, construída sobretudo com a guitarra elétrica, considerando seus processos, diversidade,

novos modelos para a educação musical, rompimento de fronteiras entre a “música culta” e a

música popular, e a importância de considerar o espaço não-escolar como espaço válido de

ensino e aprendizagem musical. A maior concentração de seu trabalho está no ensino instru-

mental (com a voz), e na sala de aula escolar, mas também observa as experiências dos músi-

cos em cursos especializados em educação em música popular. 

A partir da prática musical, Green (2002) apresenta uma proposta de desenvolvimento

de pesquisa para a produção de material didático em música com o intuito de contribuir para a

formação de professores para o ensino de música popular. Sua pesquisa tem como objeto de

estudo os processos de aprendizado de quatorze músicos com idades entre 15 e 50 anos resi-

dentes na cidade de Londres ou nas suas imediações. A educadora selecionou músicos que es-

tavam envolvidos no que descreveu como “Música pop rock angloamericana situada na gui-

tarra”, traduzido do termo Anglo-American guitar-based pop and rock music. (GREEN, 2002,

p. 9) Este termo acaba por englobar e interceder gêneros e subgêneros como pop,  jazz,  rock

70, AOR (adult oriented rock na Grã-Bretanha e album oriented rock nos EUA), blues, rock

progressivo, country, punk, R&B, soul, funk, folk, fusion, world music e reggae, entre outros. 

A educadora traz ao debate termos genealógicos e simbólicos deste ambiente musical

como feel e timing, que não encontram uma tradução direta no meio popular da música brasi-

leira, embora sejam utilizados e replicados como estrangeirismos. O termo timing, que se re-

fere ao tempo, denota o comportamento rítmico no plano agógico da música27. O termo feel,

que em tradução livre para o português quer dizer sentir, de certa forma mantém este signifi-

cado, mas se relacionado a uma intuição sobre a música e sua linguagem, ou sobre o contexto

e o gênero musical: uma habilidade adquirida através da escuta e de vivências musicais. Sobre

a importância do feel, Green afirma:

Seja qual for o instrumento ou a situação, e se a música é uma cópia precisa
ou uma interpretação mais flexível, a internalização e a reprodução não se
restringem às notas, ritmos e formas da música. Pois, igualmente importante,
eles também abarcam a atenção exigente aos detalhes efêmeros, muitas ve-
zes referidos como "feel". Isso inclui precisão no tempo das notas sobre e ao

27 Alguns músicos americanos falam em tocar na “gordura do tempo”, que significa tocar depois da “cabeça do
tempo”, ou tocar mais relaxado, sem atrasar ou arrastar o tempo. Alguns gêneros demandam que se toque deter-
minadas partes da música à frente da batida e outros na "cabeça do tempo”. Estas variações podem ocorrer em
uma mesma música. Dominar estas variações gera uma outra expressão entre os músicos americanos, ter o "tem-
po no bolso”, “time in the pocket”.  
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redor da batida, o som ou timbre exato e muitas vezes variável de cada ins-
trumento, as inter-relações sensíveis e as respostas entre os instrumentos e
muitas outras sutilezas. Todo músico tem que saber exatamente como e onde
se encaixa no groove geral; essas são as qualidades rítmicas básicas que ca-
racterizam a peça. Para um músico que toca covers ou trabalha com uma in-
finita variedade de demandas, isso depende de um alto nível de versatilidade
e estilo de conhecimento. (GREEN, 2002, p. 32)28

Embora situada em outro país, Inglaterra, sua pesquisa revela muitas práticas29 que estão

de acordo com algumas das práticas que efetivei em meu desenvolvimento musical, assim

como observei em boa parte dos músicos com quem tive contato ao longo de minha carreira.

Green estabelece um debate sobre questões como o que significa ser musicalmente educado, e

quais os princípios e os fins das atitudes e valores empregados por músicos de perfil caracte-

rístico na aquisição de conhecimentos e habilidades no contexto da música popular. Acredito

que ser musicalmente educado significa adquirir estes saberes e experiências psicomotoras,

mas com uma intencionalidade que permita o músico ressignificar seu tempo, espaço e a si

mesmo, através da ampliação da sua consciência sobre o seu processo de individuação. 

Os conceitos de enculturação musical expostos por Lucy Green, que tratam da aquisição

de conhecimentos e habilidades musicais através da imersão diária do indivíduo na música do

seu cotidiano e nas práticas do seu contexto social, se unem às ideias de David Elliott sobre a

natureza procedimental e contextualizada da música. Green (2002) traça um perfil da atitude

dos músicos populares em sua “práticas primordiais de aprendizagem”, destacando-se duas

ações sobre outras, que são escutar e copiar. Estabelece em seu texto três níveis de escuta, que

chamou de escuta proposital, escuta atenta e escuta distraída. Estes tipos de níveis de escuta

podem ocorrer durante o curso de uma mesma música. Sobre os processos informais que en-

volvem escuta e imitação Green faz a seguinte afirmação:

Ao lado ou em vez da educação musical formal existem sempre, em toda so-

28 “Whatever the instrument or situation, and whether the music is a precise copy or a looser interpretation, in -
ternalization and reproduction are not restricted to the pitches, rhythms and forms of the music. For, equally im-
portantly, they also encompass exacting attention to ephemeral details, often referred to as ‘feel’. This includes
the precise timing of notes on and around the beat, the exact and often changing sound or timbre of each instru -
ment, the sensitive interrelations and responses between the instruments and many other subtleties. Every player
has to know exactly how and where to fit into the overall ‘groove’, that is the basic rhythmic qualities that char-
acterize the piece. For a musician who plays covers or works with an endless variety of outfits, this relies on a
high level of versatility and style knowledge.” (GREEN, 2002, p. 32)
29 Green (2002) revela que alguns dos músicos, assim como eu têm: formação bimusical, formal e informal; to-
caram covers de outras bandas; produziam músicas originais; aprenderam através de processos de escuta propo-
sital, tocando junto como os discos, gravações e transcrevendo as partes instrumentais com ou sem notação mu-
sical. Green (2002, p. 60) chamou de "ouvindo e copiando”, leitura de charts ou leadsheets, o desenvolvimento
prático através da improvisação jamming. 
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ciedade, outras maneiras de transmitir e adquirir conhecimentos e habilida-
des musicais. Isto envolve o que eu chamo de “práticas informais de aprendi-
zado musical", o que compartilha pouca ou nenhuma destas definições suge-
ridas anteriormente. Muito além, dentro destas tradições, jovens músicos en-
sinam a si mesmos em larga escala ou pegam conhecimentos e habilidades,
geralmente com a ajuda ou encorajamento de seus familiares e pares, através
da observação e imitação de músicos em seu entorno e fazendo referência a
gravações ou performances e outros eventos ao vivo envolvendo sua música
de escolha. (GREEN, 2002, p. 5)30

Sobre a psicologia cognitiva da música, destacamos os textos de John Sloboda no seu li-

vro A Mente Musical (2008). Os pensamentos de Sloboda (2008) trazem para este trabalho a

importância de fundamentação teórica sobre a cognição de sons pelo cérebro humano e seu

agrupamento em estruturas internas. Estas categorizações ocorrem de acordo com as expe-

riências  individuais,  transformando sons  em expressões,  seja  através  da  linguagem ou da

música. Segundo Sloboda, tal qual a linguagem, as estruturas internas da linguagem musical

podem ser organizadas em estruturas fonológicas, sintáticas e semânticas. Sloboda também

trouxe alguns enfoques como referência para a análise das relações entre cognição e música,

como o estudo sobre música e suas representações, significado e emoção, composição, perfor-

mance,  audição,  aprendizagem e desenvolvimento musical,  cultura e  pensamento musical,

dentre outros.

Sobre o período da infância e da adolescência, achei lógico e coerente fundamentar-me

nas ideias e conceitos de Jean Piaget (1971, 1974, 1975, 1976), que é referendado por Elliott

em seus estudos e serviu de égide epistemológica sobre a cognição infantil e humana no curso

que me formei, em Licenciatura em Música, na UFBA. Piaget, junto com Vygotsky31 (1997,

2007, 2008),  é reconhecido com pai da psicologia social cognitiva contemporânea.  Piaget

30 “Alongside or instead of formal music education there are always, in every society, other ways of passing on
and acquiring musical skills and knowledge. These involve what I will refer to as ‘informal music learning prac-
tices’, which share few or none of the defining features of formal music education suggested earlier. Rather,
within these traditions, young musicians largely teach themselves or ‘pick up’ skills and knowledge, usually with
the help or encouragement of their family and peers, by watching and imitating musicians around them and by
making reference to recordings or performances and other live events involving their chosen music.” (Green,
2002, p.5) 
31 Para Piaget, a inteligência é uma forma de adaptação do indivíduo ao meio onde o desenvolvimento intelectu-
al resulta de sucessivos equilíbrios entre assimilação e acomodação. No processo de assimilação ocorre a incor-
poração de elementos do meio, de forma a integrarem as estruturas do sujeito, com modificação desses elemen-
tos. Já no processo de acomodação, ocorre a transformação do sujeito sob ação dos elementos do meio com a
modificação ou criação de estruturas. Coutinho e Moreira (1991, p. 23, apud ARGENTO) afirmam que Piaget
acrescentou mudanças fundamentais  à  posição de Kant, pois seu sistema é  destituído da categoria do entendi-
mento a priori: as “noções de tempo, espaço e a logicidade de raciocínio são construídas pelo indivíduo através
da ação em trocas dialéticas com o meio. Vygotsky e os outros teóricos russos enfatizam o papel dos determinan-
tes socioculturais na formação das estruturas comportamentais”.
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(1975) desenvolve sua teoria sobre o desenvolvimento da inteligência da criança em quatro

estágios de 0 a 16 anos, aproximadamente. Os estágios foram chamados de: sensório-motor (0

a 2 anos), pré-operatório (de 2 a 7 ou 8 anos), operatório concreto (de 7 ou 8 a 11 ou 12 anos)

e operatório lógico-formal (de 12 a 15 ou 16 anos)32. 

1.5 ESCOLHA DO REFERENCIAL

A escolha do referencial teórico baseou-se em quatro pontos fundamentais para este tra-

balho de doutoramento; em valores ideológicos que serviram de premissa e que se intercede-

ram através da procura de uma síntese entre a minha experiência prática musical de trajetória

de vida e a demanda exercida pela docência em âmbito universitário acadêmico. A escolha do

referencial teórico buscou selecionar trabalhos que representassem valores e conceitos meus

enquanto músico e docente, valores estes referentes aos múltiplos significados de Música e à

sua educação, que estivessem em consonância com a contemporaneidade e o futuro das ques-

tões sociais e da educação do Brasil. O referencial deveria ainda servir aos propósitos da pes-

quisa quanto à análise e compreensão dos dados coletados, apresentando respostas aos questi-

onamentos levantados e ter reconhecido respaldo social e acadêmico.

Durante o início da exploração deste trabalho, questionou-se que referencial teórico me-

lhor se adequaria às demandas da pesquisa de natureza autobiográfica com foco nos processos

de desenvolvimento musical vivenciados por mim. Entendeu-se que o referencial teórico ne-

cessitaria contemplar este universo musical multifacetado e complexo, que transita por várias

áreas do conhecimento humano. O referencial teórico elucidou os questionamentos levantados

sobre minha trajetória de formação musical que se iniciou ainda na infância durante o proces-

so de enculturação, passando por aulas formais de violão aos 10 anos, a paixão pela música na

adolescência através da guitarra elétrica, somado às ações e experiências nacionais e interna-

cionais como músico na idade adulta, e mais recentemente como membro do corpo docente

32 Segundo Piaget (1975) as operações mentais já existentes alargam o seu campo de aplicação quando as opera-
ções formais já não incidem apenas sobre objetos, mas sobre enunciados e proposições verbais. Em outras pala-
vras, repercutem sobre os resultados das operações concretas. As novas estruturas de pensamento conferem ao
adolescente uma maior flexibilidade e unidade, permitindo o acesso a novos esquemas mentais, como os de pro-
porção, proporcionalidade, implicação e correlação. Estas novas capacidades de raciocínio manifestam-se na lin-
guagem, no comportamento experimental, na forma de pensar e de se situar no mundo. Nesta fase há uma grande
abertura a conceitos abstratos, nos domínios científico, matemático, filosófico, bem como observa-se o empenho
em projetos futuro e ideais. Não obstante, foi por volta dos quatorze para os quinze anos que tive o insight sobre
ser músico e comecei a buscar meios e criar estratégias para que viesse a me tornar o que desejava ser..
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do curso de graduação em Música Popular da UFBA desde 2009.

Embora tenha em meu trajeto musical o ensino formal e algum contato com o repertório

tradicional erudito, é relevante a predominância de minha experiência procedimental no ambi-

ente da música popular ao longo dos anos de carreira como músico profissional. Esta caracte-

rística de formação musical que transita entre as diversas práticas e ambientes musicais asse-

melha-se ao termo que Lucy Green (2002, p. 6) se referiu como bimusical, ou seja, o indiví-

duo vem a ser músico se utilizando tanto de conhecimento formal quanto informal.

Ao aprofundarmo-nos nestas dimensões do conhecimento, torna-se evidente a equivoca-

da associação dualística e polarizada que coloca o conhecimento formal atrelado à academia

em oposição ao conhecimento informal associado ao ambiente externo a esta, geralmente re-

conhecido como popular. Na década de 1980 ouvia muito as pessoas perguntarem se eu apren-

di “por música”, escrita como na música clássica, ou “de ouvido”, como na música popular,

ainda que também fosse escrita em cifras nas revistas. Soava-me como se a escrita fosse des-

provida do ouvir, ou o ouvir desprovido de verbalizações ou formas, embora hoje perceba que

eram expressões verbais para descrever processos de produções musicais de caráter subjetivo

e dinâmico difíceis de definir. 

A abordagem dos conceitos teóricos do educador, músico e compositor David Elliott,

sobre as bases e princípios para uma educação musical aprofundada, sobre os processos do fa-

zer musical na aprendizagem, demonstrou-se consonante com a contemporaneidade da pes-

quisa e com o meu perfil ideológico. A filosofia do modelo de educação musical proposto

pelo educador servira de alicerce para a organização do material coletado e do desenvolvi-

mento metodológico da pesquisa. Através da leitura, reflexão e debates acerca do referencial

teórico, demandou-se uma investigação que confrontasse as experiências do meu desenvolvi-

mento musical em minha história de vida com os conceitos e ideias da filosofia musical praxi-

al.

Segundo relato da professora Regina Santos, da UFRGS, sobre a perspectiva da criati-

vidade nos modelos de conhecimento musical, no livro A Mente Musical (2010), são conheci-

dos até então apenas três modelos de conhecimento musical: os propostos por Davidson e

Scripp (1992), por Swanwick (1994) e por Elliott (1995) (ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 96).

Esta afirmação possui algumas complicações, pois de certa maneira desconsidera formas de

transmissão musical, como no candomblé, no samba e na música popular. No entanto, segun-

do Santos, estes três modelos de conhecimento musical permitem identificar aspectos relacio-
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nados à criatividade musical, embora seus autores atentem que “o conhecimento é algo multi-

facetado, que se manifesta como um todo, sendo, portanto difícil distinguir ou atribuir deter-

minada ação exclusivamente a algum tipo de conhecimento, pode-se vislumbrar uma concep-

ção implícita de criatividade em cada um deles” (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 105). Este fator

foi constantemente considerado no desenvolvimento da narrativa, especialmente nos proces-

sos de rememoração sobre as motivações artísticas e suas relações com eventos e experiências

pessoais do meu cotidiano.

Swanwick33 (1994) desenvolveu uma concepção de conhecimento musical que organi-

zou em quatro tipos: (1) conhecimento proposicional ou factual que corresponde ao “saber

que”, compreendendo definições, atos, conceitos e descrições sobre música; (2) o conheci-

mento pelo fazer (o “saber como”), que não pode ser adquirido verbalmente, mas apenas pelo

fazer, estando relacionado a habilidades aurais, manipulativas e rotacionais; (3) conhecimento

por familiaridade, que é adquirido por experiência pessoal com determinada obra musical; é

através deste conhecimento que se inter-relacionam todos os outros tipos de conhecimento; e

(4) o conhecimento atitudinal, por volição e motivação. A pesquisadora Regina dos Santos

(2010) salienta:

O “saber como” para Swanwick é distinto daquele de Davidson e Scripp.
Para eles, o “saber como” é fenômeno procedimental do conhecimento, en-
quanto para Swanwick trata-se de habilidades necessárias para a realização
musical. Em outras palavras aquilo que Davidson e Scribb denominam de
conhecimento do tipo procedimental corresponde àquilo que Swanwick de-
nomina  de  conhecimento  por  familiaridade.  (ILARI,  ARAÚJO,  2010,  p.
103) 

 Regina dos Santos (ILARI, ARAÚJO, 2010, p.  104) lembra que, na concepção de

Swanwick, o conhecimento enquanto fenômeno é gerado e aprofundado pelo conhecimento

por familiaridade. “O conhecimento adquirido pelo fazer (saber como) pode ser compreendi-

do como um vetor, que abarca procedimentos práticos a serem acionados por relações de fa-

miliaridade”. Considera também que o conhecimento proposicional pode vir a reforçar os de-

mais tipos de conhecimentos somente quando associado à experiência musical e que “o co-

nhecimento por familiaridade, em conjunto com o atitudinal, possibilita o significado e o sen-

tido da experiência e, portanto, do conhecimento musical”.

33 O modelo de educação musical proposto por Keith Swanwick (1994) foi utilizado anteriormente por mim
como referencial teórico em meu trabalho de TCC “Improvisação para Violão e Guitarra”  (2003) e em minha
dissertação intitulada “Recôncavo Baiano: Catalogação de elementos musicais idiomáticos para o ensino de vi-
olão e guitarra” (2013).
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Swanwick (1994) afirma que o processo de metáfora está na essência da música, e

identifica três caminhos percorridos onde tons são transformados em canções ou gestos, ges-

tos desenvolvem-se em novas estruturas, e estas estruturas podem propiciar novas experiên-

cias significativas assim que vão sendo relacionadas à nossa história pessoal e social. As três

transformações metafóricas são percebidas devido às camadas de elementos musicais obser-

váveis, sendo estas camadas denominadas “materiais”, “expressões”, “forma” e “valor”. Uma

educação comprometida com a qualidade da experiência musical considera a mobilidade entre

as quatro camadas do discurso musical, que, configuradas como modelo de avaliação, valori-

zam-se ao avaliarem os trabalhos dos estudantes, ou na autoavaliação. 

Swanwick (1994) propôs um processo de aprendizagem que chamou de “C.L.A.S.P.”

que significa Composition, Literature, Audition, Skill Aquisition e Performance34. O conceito

de Swanwick defende o aprendizado integrado em que as fases são vivenciadas com um vín-

culo contínuo entre elas. No modelo proposto, os termos técnica e literatura devem fomentar

os outros tópicos, composição, audição e performance, mas nunca se tornarem os objetivos

principais da educação, apenas serem complementares.

Os professores Andreas C. Lehmann, John A. Sloboda e Robert Woody (2007) apon-

tam a existência de um conjunto considerável de linhas de pensamento que sugerem que o de-

senvolvimento musical exibe de fato uma sequência comum de estágios e idades típicas em

que as habilidades específicas são exibidas. Esses estágios foram demonstrados para as habili-

dades de percepção (DOWLING, 1999), para o canto (DAVIDSON; McKERNON; GARD-

NER, 1981), notação (BAMBERGER, 1991; DAVIDSON; SCRIPP, 1988) e julgamento emo-

cional e estético. Um dos modelos de estágio mais abrangentes disponíveis é o modelo "espi-

ral" (SWANWICK; TILLMAN, 1986, apud RUNFOLA; SWANWICK, 2002. Cf. figura 1)35.

34 O modelo CLASP (Composition, Literature, Audition, Skill Aquisition e Performance) foi adaptado para o
português por Alda Oliveira e Liane Hentsche (1995) para o modelo TECLA (técnica, execução, criação, litera-
tura e apreciação).
35 Nível 1, nível dos materiais: até aos 4 anos de idade. No primeiro modo "sensorial", as crianças exploram o
caráter agradável do som através de vocalizações espontâneas e apreciação de instrumentos e outros objetos. A
experimentação foca particularmente o alto-falante e o timbre. No modo "manipulativo" subseqüente, as crianças
adquirem maior habilidade no manuseio de instrumentos musicais, mostrando a consciência das técnicas espe-
cíficas do instrumento. Sua música pode refletir um pulso regular e outras convenções simples da música, tais
como repetidos padrões rítmicos e melódicos.

Nível 2, nível de expressão: 5 a 9 anos. Isto começa com o modo de "expressividade pessoal", durante o
qual as crianças transmitem emoções e histórias através da música espontânea, particularmente através do canto.
Expressividade concentra-se em mudanças de tempo e dinâmica. No modo "vernáculo" que se segue, as crianças
mostram uma maior conformidade com as convenções musicais estabelecidas. Sua música é marcada pela presen-
ça de padrões melódicos e rítmicos, medidores regulares e comprimentos de frase padrão.
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Nível 3, nível de forma: 10 a 15 anos. No primeiro modo "especulativo", os jovens músicos mostram
um interesse crescente em desviar-se das convenções musicais reveladas no modo anterior. Eles experimentam
formas de variar os padrões e adicionar contraste  à  sua música,  muitas vezes  à  custa de uma maior coesão
estrutural. No modo "idiomático" subseqüente, eles são mais capazes de integrar suas ideias imaginativas em
estilos  reconhecíveis.  A autenticidade  musical  torna-se  muito  importante,  assim  como  o  controle  técnico,
expressivo e estrutural. Há uma maior ênfase na imitação de estilos musicais existentes, muitas vezes populares.

Nível 4, nível de valor: 15 anos e mais. Este nível pode nunca ser atingido por algumas pessoas. No
modo "simbólico", os músicos tomam consciência de sua função afetiva como a linguagem. Maiores qualidades
de composição, tais como grupos de timbres ou progressões harmônicas, recebem maior atenção. No modo "sis-
temático" final, músicos avançados começam a abordar a música de maneiras inovadoras ou sofisticadas. Isso
pode significar empregar novos sistemas de composição ou estudar e discutir música de várias perspectivas
intelectuais (por exemplo, filosófica, psicológica). (LEHMANN; SLOBODA; WOODY, 2007, p. 32, 33 e 34)

Figura 1: Modelo espiral de Swanwick
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Para se ter um panorama da minha formação acadêmica até o início do processo de dou-

toramento faz-se necessário ressaltar que conceitos como o C.L.A.S.P. (SWANWICK, 1994)

influenciaram e influenciam de forma ampla e significativa a minha formação musical e do-

cente, se imbricando com as experiências musicais do ambiente popular ao longo de minha

carreira. No entanto, a filosofia musical praxial mostrou-se em maior consonância com as va-

riantes que tive contato na música popular, por tratar os diferentes tipos musicais sob a mesma

perspectiva de conhecimento, onde este tipos diferem em conteúdo mas não na existência dos

cinco tipos de conhecimento. Desta forma a filosofia praxial se aproxima dos processos criati-

vos, desenvolvidos ao longo do meu amadurecimento musical. Regina Santos faz ressalvas

sobre o modelo de Swanwick em relação à perspectiva de criatividade. 

A perspectiva de criatividade no modelo de Swanwick manifesta-se na cons-
trução do fazer musical contextualizado em maneira crescente de apropria-
ção (gênese) e de formas de exploração, que apesar de idiossincráticas, ca-
racterizam-se  por  conter  uma  estrutura  geral  de  pensamento
que a tradição da música clássica ocidental acabou sistematizando nas rela-
ções de ensino e aprendizagem formal em música. Compreender e apropriar-
se da dinâmica dos eventos musicais em termos de material, expressão e for-
ma, acaba sendo perseguir a construção da obra musical nessa tradição den-
tro de uma perspectiva histórica. (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 106)

Por sua vez, a filosofia de Elliott estrutura-se sobre: a prática musical (music making) e

a escuta musical (music listening). Estas duas ações são constantes na música produzida por

mim, de perfil popular e que entra em conflito como os processos de ensino e aprendizagem

que tradicionalmente hierarquizam o conhecimento em favor do conhecimento verbal e estéti-

co. A ideia do conhecimento musical situada na natureza dos seus processos contextualizados

contempla de maneira mais realista as distintas variantes que compõem o vasto espectro de

gêneros, estilos e expressões presentes na música popular vivenciada por mim.

2.5.1 David Elliott e a filosofia praxial da educação musical

Após a conclusão da dissertação “Idioma Musical do Recôncavo Baiano: sugestão de

aplicação no ensino de violão e guitarra” (Costa, 2012), e o início do doutorado, concentrando

-me desta vez nos processos de desenvolvimento musical vivenciados por mim, busquei um

aporte sobre a pedagogia destes instrumentos que considerasse os aspectos identificados, para

a proposição de diretrizes metodológicas considerando o diverso universo musical popular

com que tive contato, contribuindo assim para a interpretação musical cognitiva das dimen-



58

sões sonora, socioespacial e identitárias deste fazer musical, possibilitando um aporte docente

atual mais aprofundado e sólido.

Para tal a pesquisa assume como referencial teórico os conceitos filosóficos do educador

musical David J. Elliott36. A filosofia praxial da educação musical oferece uma explicação so-

bre a natureza e os valores da música e, consequentemente, sobre a natureza e os valores da

educação musical. Sugere um conceito multidimensional de música e de obras musicais, um

conceito multidimensional de compreensão musical, um conceito multidimensional dos valo-

res da música na vida humana e uma abordagem múltipla para alcançar esses valores. Esta fi-

losofia musical se dá através do desenvolvimento da musicalidade de todos os estudantes de

música, através das ações criticamente reflexivas e codependentes de: executar e ouvir, impro-

visar e ouvir, compor e ouvir, arranjar e ouvir, e conduzir e escutar. O autor sugere que a arte

performática da música, que envolve performance, improvisação, composição, arranjo e/ou

regência, depende de uma maneira multidimensional de entendimento chamada “musicalida-

de” (musicianship), que por sua vez sempre envolve habilidades de escuta. Pelas razões colo-

cadas em Music Matters (1995), sugere que no centro do currículo musical deve estar a varie-

dade musical e o tipo de escuta rica e necessária para se fazer música. O professor explica que

Música gravada e "falar" sobre música têm um lugar importante no ensino e
aprendizagem da música (mas não em um lugar central).  As gravações e
informações sobre música devem ser incluídas nas situações de ensino de
música de tal forma que elas teçam continuamente dentro e fora dos esforços
encaminhados  pelo  professor  para  ensinar  aos  alunos  como  ouvir
inteligentemente  e  fazer  música,  bem  (executar  e  improvisar  música  e,
sempre que possível, para compor, organizar e conduzir música). Proponho,

36 Elltiott é autor, dentre outros títulos, de Music Matters - A New Philosophy of Music Education (1995) e Pra-
xial Music Education - Reflections and Dialogues  (2005).  David J. Elliott, cresceu e foi educado em Toronto,
Canadá. Formou-se em educação musical (Mus.B., Mus.M.) e educação (B.Ed.) na Faculdade de Música da
Universidade de Toronto., instituição em que passou a ensinar logo após sua formatura e um período de ensino
em escolas secundárias de Toronto. Em Toronto estudou com influentes professores e compositores como R.
Murray Schafer e o filósofo Francis Sparshott. Desde 2002 trabalha para a NYU (Universidade de Nova York)
com publicações  incluindo  muitos  artigos  de  revistas  e  capítulos  de  livros  e  mais  de  200  palestras  como
convidado  em  escolas  universitárias  de  música  de  todo  o  mundo,  incluindo:  Queens  University  (Belfast),
Universidade de Estocolmo,  Universidade do Porto,  Universidade Chinesa de Hong Kong,  Universidade de
Sydney, Universidade de Durban, Universidade de Auckland, Academia de Música de Sibelius, UCLA, Escola
de Música de Eastman, Estado de Michigan, Universidade de Michigan-Ann Arbor, Universidade de Illinois-
Urbana,  Universidade  do  Sul  da  Flórida,  Universidade  do  Sul  da  Califórnia,  Universidade  de  Oklahoma,
Universidade  de  Boston,  a  Universidade  do  Texas  (Austin),  a  Universidade  de  Maryland-College  Park,  o
Conservatório  de  Música  de  Porto  Rico,  a  Hartt  School  of  Music,  a  Ithaca  College  ea  Universidade  de
Minnesota.  Além disso, apresentou muitos discursos e trabalhos de pesquisa em conferências internacionais,
nacionais  e  locais,  incluindo  conferências  mundiais  da  Sociedade  Internacional  de  Educação  Musical,
Conferência Nacional do MENC e conferências nacionais na China, no Japão, Taiwan, Israel, Irlanda, Austrália,
Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Nova Zelândia, Estônia, África do Sul e Canadá. Teve várias das
sua composições e arranjos publicados por Boosey e Hawkes (Nova York).
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também, que desenvolver a criatividade musical de nossos alunos (em todas
as  formas  de  fazer  música)  se  sobrepõe  e  estende  o  processo  de
desenvolvimento da musicalidade dos nossos alunos.37 (ELLIOTT, 2016)38

O educador aborda música como um fenômeno complexo que depende das ações inter-

conectadas entre o fazer musical (music making ou musicing) e a escuta musical (listening).

(ELLIOTT, 1995, p. 40-41) Sobre estas duas ações, o professor Constantijn Koopman (ELLI-

OTT, 2005, p. 79) comenta que, ao lado do (1) “fazer musical”, o lado criativo das práticas

musicais é constituído pelas dimensões do (2) “agente”, aquele que faz música, (3) do algo al-

cançado, a música, e (4) do contexto inteiro em que fazedores de música operam. Estas quatro

dimensões são complementadas por outras quatro dimensões da escuta: (5) o ouvir, (6) o ou-

vinte, (7) o que é ouvido e (8) o contexto em que a escuta toma lugar39.

Os processos de aprendizagem e ensino tradicionais hierarquizam os saberes nas duas

ações centrais da música, prática musical e a escuta musical. Este aporte pedagógico favorece

o conhecimento verbal e estético em uma prática que Elliott  critica e condena,  conhecida

como MEAE (Music Education as Aesthetic Education), Educação Musical como Educação

Estética. Os educadores musicais que defendem a filosofia MEAE se baseiam em suas con-

vicções de que toda música em qualquer lugar deve ser escutada de uma única forma: pura-

mente, ou descontextualizada – apenas para qualidades estéticas, livre de todas as outras refe-

rências e associações. Observamos que a guitarra elétrica está inserida em diversos contextos

da música popular, tanto no Brasil como em todo mundo, definindo e reafirmando qualidades

estéticas significativas que se transformam de maneira dinâmica e antagônica, por vezes revi-

gorando a cultura local e sendo simultaneamente associada a estrangeirismos.

Elliott (1995) sugere como denominação apropriada para sua filosofia o termo “Filoso-

fia Praxial da Educação Musical”, tradução de “Praxial Philosophy of Music Education”. O

37 Recorded music and “talk” about music have an important place in music teaching and learning (but not the
central place). Recordings and information about music should be included in music teaching situations in such a
way that they weave continuously in and out of a teacher’s ongoing efforts to teach students how to listen intelli-
gently and make music well (to perform and improvise music and, whenever possible, to compose, arrange and
conduct music). I propose, also, that developing our students’ musical creativity (in all forms of music making)
overlaps and extends the process of developing our students’ musicianship.
38Este pensamento de Elliott se aproxima da ideologia do guitarrista de jazz Sid Jacobs, professor do G.I.T com
quem tive aulas particulares durante o curso do programa Professional Guitar entre 1996 e 1997. Jacobs faz uma
comparação entre música e verdade, e revela que ambas têm muito em comum, afirmando ser possível falar "so-
bre a verdade" ou "dizer a verdade", assim como "falar sobre música" ou “fazer música”. A afirmação de Sid Ja-
cobs se coaduna com a ideia de Elliott sobre a natureza predominantemente procedimental da música.
39 Koopman afirma que cada uma destas oito dimensões envolvidas na criação e recepção musical pode ser
abordada por quatro pontos de vista, ou direções: (1) acima, como a geração de ação sistemática por si própria;
(2) por trás, em termos de ação motivacional; (3) à frente, como ação dirigida a uma meta; e (4) no entorno, em
um contexto de ações similares.
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educador comenta sobre a etimologia da palavra praxis.

O nome  praxis deriva do verbo  prasso,  que significa (entre outras coisas)
“fazer” ou “atuar com propósito”. Mas quando usamos  prasso intransitiva-
mente seu significado muda de uma ação sozinha para a ideia de ação em
uma situação. Assim como Aristóteles usou a palavra em suas Poéticas, pra-
xis conota ação que está embutida em, responsivo a, e reflexiva para um con-
texto específico de empenho. 40(ELLIOTT, 1995, p. 14) 

O termo praxis está relacionado ao conhecimento prático; encontramos a definição de

praxis como: “prática; ação concreta; maneira de proceder na prática; parte do conhecimento

voltada para as relações sociais e as reflexões políticas econômicas e morais” (HOUAISS,

2001, p. 2.278). A filósofa Marilena Chauí afirma que o saber prático é “o conhecimento da-

quilo que só existe como consequência de nossa ação e, portanto, depende de nós. A ética é

um saber prático. O saber prático, por seu turno, distingue-se de acordo com a prática, consi-

derada como práxis ou como técnica. A ética refere-se à práxis (CHAUÍ, 2000, p. 438). Ou

seja, uma filosofia praxial da educação musical instrumental não vislumbra abordar apenas

elementos do fazer prático como tópicos de técnica guitarrística ou fundamentos de harmonia,

mas dos processos de desenvolvimento humano através do fazer musical do indivíduo com o

instrumento.

Gêneros da música popular, como a bossa-nova, o samba, o choro, a axé music e o bai-

ão, demandam práticas específicas, e por vezes têm em sua genealogia práticas mistas, tor-

nando-se características identitárias do gênero musical – como por exemplo certos tipos de

acordes, linhas melódicas, vocabulário rítmico, orquestração ou textura timbral, que são com-

ponentes estruturais das obras. Ou seja, o guitarrista envolvido na produção musical deste ni-

cho se depara com a expectativa do meio em atender a um perfil instrumental significante-

mente eclético, tornado-se necessário o conhecimento em áreas como improvisação em distin-

tos contextos, processamento de sinal para o controle e construção dos timbres, bem como os

domínios técnico, estilístico, cordal e solístico, dentre várias outras práticas inseridas no pro-

cesso.

O contexto em que ocorre a produção da obra, que também é uma dimensão musical,

engloba três outras dimensões: a do músico ou alguém que faz a música (musicer), a da músi-

40 An appropriate shorthand term for the philosophy developed in this book is a paraxial philosophy of music
education. O nome praxis derives from the verb prasso, meaning (among others things) “to do”or “to act purpo-
sefully.” But when we use prasso intransitively its meaning shifts from action alone to the idea of action in situa-
tion. As Aristotle used the word in his Poetics, praxis connotes action that is embedded in, responsive to, and re-
flective of specific context of effort. (ELLIOTT, 1995, p. 14) 
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ca (music) ou o produto que é feito por este alguém, e a do fazer musical (musicing), que são

as atividades pelas quais este alguém constrói sua produção musical. Estas três dimensões são

permeadas pela dimensão da percepção da escuta através da consciência humana. O professor

afirma desta maneira que Música é um conceito de pelo menos quatro dimensões:

Música é uma tétrade de dimensões complementares envolvendo (1) um fa-
zedor, (2) algum tipo de fazer, (3) algo feito, e (4) o completo contexto no
qual  fazedores  fazem o que fazem.  Refiramo-nos aos  fazedores  musicais
como musicadores (musicers), ao fazer musical como musicando (muscing),
e ao “algo feito” musical como música (music) no sentido de performances,
improvisações, e outros tipos de realizações musicais audíveis. (Por favor,
note-se que o termo  musicando  (muscing) é uma contração entre música e
fazendo. Eu devo usar mais frequentemente musicando (muscing) no sentido
coletivo para significar todas as cinco formas do fazer musical: performar,
improvisar, compor, arranjar e conduzir… (ELLIOTT, 1995, p. 40)41

Em busca da compreensão do que seja a musicalidade, Elliott (1995, p. 51) questiona

o que significa exatamente atuar de forma pensante e sabiamente como um agente musical.

Para responder a tal questão, sugere que devemos endereçar muitas questões fundamentais do

ser humano, incluindo os conceitos de consciência, conhecimento, e pensamento. Em outras

palavras, nós devemos inicialmente compreender o que significa ser alguém que faz música

no sentido mais fundamental de um self individual consciente. O professor alerta para o fato

de filósofos e cientistas cognitivos não estarem completamente seguros sobre o que seja de

fato a consciência. O que se sabe é que, enquanto a teoria tradicional da consciência chamada

dualismo está em grande descrédito, o materialismo é uma teoria de consenso da abordagem

da consciência. Entre as premissas da velha noção dualista de consciência são as seguintes:

A  mente (ou consciência humana) é mental e o corpo é físico. (A mente é
composta por uma “substância mental” especial que é distinta do “meio físi-
co” do cérebro). Assim, mente e corpo são separados e distintos.

2. Existe um lugar central na mente onde um Controle Central (ou Chefe
Mental) peneira e ordena toda informação e direciona todo pensamento.

3. Pensar e saber são questões ditas silenciosamente para si mesmo, ou  ex-
ternamente alto, ou em símbolos escritos. A ação é algo físico e portanto
mudo (estúpido) (ELLIOTT, 1995, p. 51)42

41 Music is a tetrad of complementary dimensions involving (1) doer, (2) some kind of doing, (3) something
done, and (4) the complete context in which doers do what they do. Let us refer to musical doers as musicers, to
musical doing as musicing, and to the musical "something done” as music in the sense of performances, improvi-
sations, and others kinds of audible musical achievements. (Please note that the term musicicng is a contraction
of music making. I shall most often use musicing in the collective sense to mean all five forms of music making:
performing, improvising, composing, arranging, and conducting… (ELLIOTT, 1995 p. 40)
421. Mind (or human consciousness) is mental and the body is physical. (Mind is composed of special “mental
stuff” that is distinct from the “physical matter”of the brain.) Hence, mind and body are separated and distinct.
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Segundo Elliott (1995, p. 51), o materialismo sustenta, de maneira oposta ao dualismo,

que não há “substância mental” especial distinta do cérebro físico. "Daniel Dennett afirma um

princípio básico do materialismo com a frase: “a mente é o cérebro”. Isto é, o processo físico

do cérebro é responsável por todas as características da consciência humana, incluindo pensar,

saber, sentir, imaginar, tratar, lembrar, e pretender. Não há espaço para crer que haja um ponto

central no cérebro em que toda a informação que transita seja filtrada, ordenada, e interpreta-

da por algum tipo de Controle Central. De forma oposta, a consciência humana é paralela e

distribuída, consistindo em muitas correntes de processamento simultâneos que operam intei-

ramente no cérebro. Ela faz parte do sistema nervoso humano que, por sua vez, é o resultado

do processo biológico. Cada consciência humana individual (ou self) é um produto tanto da

seleção natural, como da evolução cultural. Para corroborar esta ideia, o professor cita uma

máxima de Mark Johnson: “não é a mente que está no corpo, é o corpo que está na mente”.

Elliott (1995, p. 52) se baseia nas ideias do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que

por sua vez mapeia a consciência em termos de três subsistemas integrados: atenção, pronti-

dão (sensibilização) e memória (Attention, Awareness e Memory). Awareness, traduzido como

sensibilização/prontidão, consiste por sua vez em três capacidades: cognição, emoção e voli-

ção (cognition, emotion e volition). A figura 2 traz essas ideias juntas.

Cognição (do Latin cognoscere, “to know”) significa saber no sentido mais
amplo do termo, e inclui todos os processos envolvidos na organização ver-
bal e não verbal, restabelecimento, uso, e aplicação de nossas apreensões.
Cognição refere-se aos vários processos pelo qual nós reconhecemos, relaci-
onamos e implementamos informação de dentro e fora de nós mesmos.  In-
formação inclui todos os símbolos e sons diferenciados, todos os pensamen-
tos e emoções reconhecidos, todas as situações e eventos que encontramos.
Em suma, atenção, prontidão (awareness) e memória constituem o sistema
humano de entender-fazer (meaning-making system) que nós chamamos de
consciência; e outra palavra para consciência é  self.43 (ELLIOTT, 1995, p.
52) 

O professor afirma que atenção, prontidão e memória interagem entre si enquanto nossas ex-

2. There is a central place in the mind where a Central Controller (or mental Boss) sifts and sorts all in -
formation and direct all thinking. 

3. Thinking and knowing are matters of speaking silently to oneself, or out loud, or in written symbols.
Action is physical and therefore dumb.
43 “Cognition (from the Latin cognoscere. “to know”) means knowing in the widest sense of the term and inclu-
de all processes involved in the verbal and nonverbal organization, retrieval, use, and application of our appre-
hensions. Cognition refers to the various processes by which we recognize, relate, and deploy information from
inside and outside ourselves.  Information  includes all the differentiated sights and sounds, all the recognized
thoughts and emotions, all the situations and events, that we encounter. In sum, attention, awareness, and another
word for human consciousness is self.” (ELLIOTT, 1995, p.52)
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periências fenomenológicas diárias resultam da integração dos nossos poderes de consciência,

pois não existe tal coisa como cognição sem emoção, emoção sem cognição, ou prontidão

sem memória.

Cada aspecto da consciência depende da atenção, que é o portão de entrada
para a consciência  e é necessária  para  selecionar,  classificar,  recuperar,  e
avaliar todas as ações abertas e encobertas. Csikszentmihalyi concebe a aten-
ção como um suplemento de energia que abastece o pensar e o saber em to-
das as suas várias formas. Mas existem limitações nesse suplemento ener-
gético. Nós não podemos prestar atenção em tudo que há para se ver, ouvir
ou fazer.44 (ELLIOTT, 1995, p. 52) 

O educador revela que existe um consenso entre acadêmicos que “pensar e saber” não

são um fenômeno unidimensional, e ao se opor a esta ideia defende que expressões verbais

não são a única forma que pensar e saber podem assumir. Ao invés disso, existem variedades

44 “Every aspect of consciousness depends on attention. Attention is the gateway to consciousness and is requi -
red to select, sort, retrieve, and evaluate all overt and covert actions. Csikszentmihalyi conceives attention as an
energy supply that fuel thinking and knowing in all their various forms. But there are limitations on this energy
supply. We cannot pay attention to everything there is to see, hear, or do”. (ELLIOTT, 1995, p.52)

Figura 2: Modelo da consciência ou self proposto por Csikszent-
mihalyi

Fonte: Elliott (1995, p. 52)
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de pensamento e conhecimento. O professor vê este mesmo fundamento nas ideias de Aristó-

teles, como afirma a seguir:

Aristóteles chegou ao mesmo ponto muito tempo atrás, quando distinguiu
entre conhecimento teórico (epistéme), conhecimento prático (politiké) e co-
nhecimento produtivo (techné). Aristóteles acreditava que cada forma de co-
nhecimento depende de sua própria forma dominante de pensar e de seus
próprios padrões definidos. Em linha com essa tradição, o filósofo Vernon
Howard sugere que o pensar exibe a si mesmo pelo menos nas seguintes for-
mas: (1) no que as pessoas acreditam e afirmam; (2) em como as pessoas de-
liberam e decidem; (3) em como as pessoas performam em vários tipos de
ações; e (4) em como as pessoas geram e utilizam imagens para guiar e mo-
delar ações. Além disso, afirma Howard, “qualquer que seja o modo domi-
nante de pensar, outros inevitavelmente se envolvem apoiando ou não no en-
torno.”45 (ELLIOTT, 1995, p.53)

As teorias contemporâneas refletem esta perspectiva multidimensional do pensar e sa-

ber que se manifesta de variadas formas onde a inteligência humana não segue uma linha uni-

dimensional. Para corroborar tal ideia, o professor se apoia nas teorias de Howard Gardner

(1983, 1985) sobre múltiplas inteligências em que posiciona a música como uma das sete

elencadas, e na teoria triárquica de Robert Stemberg (1988, e 1990) sobre a mente, as quais

são extensões desta forma multifacetada sobre a epistemologia que nega o dualismo e seu pa-

radigma em que pensar e saber são sempre e somente verbais. Dando sequência a esta ideia,

chegamos às formas de conhecimento verbal (formal) e não verbal (procedimental),  nas quais

formas de inteligência, de pensar e saber são refletidas em ação, e não apenas restritas a pala-

vras e símbolos.

2.5.1.1 A musicalidade e os cinco tipos de conhecimento musical

A filosofia praxial da educação musical tem como premissa o conceito em que o fazer

musical  é essencialmente uma questão de conhecimento processual através do pensar-em-

ação. A pesquisadora Regina Antunes dos Santos (ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 97) referindo-se

à filosofia praxial, afirma que o conhecimento procedimental “refere-se a fazer algo habil-

mente, de maneira a incluir julgamentos normativos em relação a padrões, tradições e éticas

45 “Aristotle made the same point long ago when he distinguished between theoretical knowledge (epistémé),
pratical knowledge (politiké), and productive knowledge (techne). Aristotle believed that each form of knowled-
ge depends on its own dominant form of thinking and its own definite standards. In line with this tradition, the
philosopher Vernoon Howard suggests that thinking exhibits itself in at least the following ways: (1) in what pe-
ople believe and assert; (2) in how people deliberate and decide; (3) in how people perform in various kinds of
action. Moreover, says Howard, ‘whatever the dominant mode of thought, others inevitably get involved in sur-
rounding and supporting ways.’” (ELLIOTT, 1995, p. 53)
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de um certo domínio e também, conhecimento no sentido de conhecer princípios, disponibili-

zados em situações contextualizadas”. Atuar de forma engajada com a situação musical, to-

mando decisões que são motivadas e efetivadas pelo reflexo contextualizado entre o indivíduo

e o meio.

O conhecimento musical é de natureza multidimensional e procedimental, compreen-

dendo a relação com pelo menos quatro outros tipos de conhecimento musical, que, por sua

vez, contribuem de diversas formas para a essência dos processos do fazer musical. Estes cin-

co tipos de conhecimento musical, que juntos constituem a musicalidade, foram denominados:

conhecimento procedimental, conhecimento musical formal, conhecimento musical informal,

conhecimento musical impressionista e conhecimento musical supervisionado.

Para Elliott, sempre que uma pessoa, independente de sua faixa etária, estiver fazendo

música bem, este indivíduo estará exibindo uma forma multidimensional de conhecimento

chamado musicalidade. Em seu texto afirma que a musicalidade é demonstrada em ações e

não em palavras, como está exposto a seguir: 

É uma forma de conhecimento prático, ou uma prática reflexiva, uma maté-
ria que Donald Schön chama de “pensar-em-ação” e “saber-em-ação””. Mas
enquanto a musicalidade é procedimental em essência, quatro outros tipos de
conhecimento contribuem rondando e  sustentando esta  essência.46 (ELLI-
OTT, 1995, p.54)

Em seu texto, Elliott (1995, p.71), referendando-se em Dreyfus e Dreyfus (1988), dis-

corre sobre os cinco níveis de especialização que estabeleceu entre um nível mínimo e máxi-

mo, que seriam: (1) iniciante (ou noviço), (2) iniciante avançado, (3) competente, (4) profici-

ente e (5)  expert. Segundo Regina Antunes dos Santos (ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 99), no

modelo apresentado, o iniciante musical dispõe de algum conhecimento formal de música, e

pouco (se algum) conhecimento  musical  informal,  impressionista  ou  supervisor.  O  expert

dispõe de um desenvolvimento e ampla integração dos cinco tipos de conhecimento. O nível

de pensamento em ação de um expert é tão aprofundado que “não apenas resolve problemas

de execução musical, como também busca e encontra oportunidades deliberadas e sutis de ex-

pressão artística. A interpretação musical, portanto, apresenta resultados criativos”47.

46 “It is a form of practical knowledge, or reflective practice, a matter of what Donald Schön calls “thinking-in-
action”  and ‘knowing-in-action.’ But while musicianship is procedural in essence, four other kinds of musical
knowledge contribute to this essence in surrounding and supporting ways.” (ELLIOTT, 1995, pg. 54)
47 A professora Regina Antunes dos Santos (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 99) em seu texto sobre a perspectiva da
criatividade nos modelos de conhecimento musical afirma que as cinco formas de conhecimento musical mani-
festam-se de maneira diferenciada e em integração crescente à medida que o nível de expertise evolui. Desta for-
ma, para Elliott, o iniciante musical pode ter algum conhecimento formal da obra musical, e pouco (se algum)
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2.5.1.1.1 Conhecimento Procedimental

A pesquisadora Regina dos Santos (ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 100) revela que a in-

tenção de Elliott é “desmistificar que criatividade seja fruto de talento. Sua linha de raciocínio

considera que a episteme de ser músico (musicianship) e a criatividade são mutuamente inter-

dependentes e interativas. Assim com a episteme pode ser desenvolvida, a criatividade tam-

bém”. A criatividade musical é um resultado possível e real para aqueles que procuram atingir

o desenvolvimento da expertise através de esforços direcionados a metas, assim como do re-

gozijo de suas conquistas e aquisições de habilidades: 

Considerando as ideias de Bereiner e Scardmalia (1993), Elliott  (1995, p.
225) associa a criatividade musical ao desenvolvimento pessoal de um “de-
tector de criatividade musical promissor”. Da mesma forma que a episteme
de ser música vai sendo desenvolvida do novato ao expert, o desenvolvimen-
to desse detector ocorre através da realização de metas, como desafios em di-
ficuldades crescente, motivados pelo fato de exigir ir além do atual nível de
habilidade.  Para  Elliott,  a  criatividade  musical  é  um  resultado  tangível,
oriundo de esforço, de meta atingida, de sentimento de satisfação e desenvol-
vimento da expertise. (ILARI; ARAÚJO, 2010, p. 100) 

A filosofia praxial estabelece que  música consiste em muitas práticas ao redor do

mundo, e que cada prática musical serve de eixo nas compreensões compartilhadas dos musi-

cadores que são efetivos dessa prática.  Musicalidade é prática-específica. Isso quer dizer

que, enquanto os cinco tipos de conhecimento formam a musicalidade suscetível se sustentam

na maioria das (se não todas) práticas musicais, os conteúdos precisos dessas categorias de co-

nhecimento são contexto-dependentes. Por exemplo, a musicalidade de um percussionista da

Bahia difere em conteúdo (mas não na estrutura das cinco dimensões) da musicalidade de um

percussionista do Rio de Janeiro, de um baterista de jazz, um cantor de ópera, ou um integran-

te da banda de pífanos de Caruaru. Isto porque os cinco componentes de conhecimento da

musicalidade são de prática-específica. Sobre estas ideias Regina dos Santos afirma:

Elliott (1995) compreende conhecimento musical no sentido de saber fazer
algo habilmente de maneira a incluir julgamentos normativos em relação aos
padrões, tradições e éticas de um determinado domínio, e também conheci-

conhecimento musical informal, impressionista, informal e formal, pois não teve tempo suficiente para se situar
a si mesmo na prática musical em contexto. Por sua vez o iniciante avançado possui uma pequena graduação
nos cinco componentes da musicalidade. O estudante competente é capaz de inserir no processo musical os co-
nhecimentos tácitos e verbalizados adquiridos nas cinco categorias de conhecimento. O estudante  proficiente,
em seu nível de musicalidade, é  caracterizado por um nível fluente de pensar-em-ação e refletir-em-ação. Já o
expert, ou artista que possui um profundo engajamento com a situação, dispõe de grande desenvolvimento e am-
pla integração dos conhecimentos procedimental, supervisor, impressionista, informal e formal.
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mento no sentido de compreender princípios e disponibilizá-los em situações
contextualizadas. Portanto, a concepção de criatividade para Elliott é polari-
zada na história, pois ele mesmo adverte que a noção de criatividade e de
originalidade é contextual, uma vez que é relativa ao que existe na tradição
ou, ao que foi feito no passado. (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 101)

O que o professor propõe então é que enquanto a musicalidade é essencialmente local

(ou contexto-dependente), ela é global na medida em que a maioria das formas (se não todas)

de musicalidade envolvem os mesmos cinco tipos de conhecimento musical. A musicalidade

assume também um caráter global no sentido mais básico, em que todas as formas do fazer

musical são principalmente direcionadas para a construção de sucessivos e simultâneos pa-

drões musicais. Em todos os lugares agentes musicais constroem e encadeiam padrões musi-

cais em conjunto, fazem a mesma diferente comparação entre padrões musicais sonoros, e va-

riam, transformam, e abstraem padrões musicais, o que não quer dizer que obras musicais são

meramente padrões sonoros; ao contrário, obras musicais são sempre em multicamadas, ou

multidimensionais. (Mas todas as obras musicais obviamente dependem de padrões sonoros

de algum tipo). Em suma, musicalidade é o que os agentes musicais (music makers) sabem o

que fazer com padrões sonoros musicais de prática-específica em relação aos saberes musicais

de práticas específicas.

Quando sabemos como fazer algo competentemente,  proficientemente,  ou
em nível de  expert,  nosso pensamento não é expressado verbalmente mas

Figura 3: Os cinco tipos de conhecimento da Musicalidade

Fonte: Elliott (1995, p. 54)
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através da prática. Durante as ações contínuas ao cantar ou tocar um instru-
mento, nosso conhecimento musical está em nossas ações; nosso pensamen-
to musical e conhecimento são e estão em nosso fazer e construir musical.
Assim  então  é  inteiramente  apropriado  descrever  performances  musicais
bem sucedidas como pensar em alto nível e profundamente (mas tacitamen-
te), enquanto performam (ou improvisam) - enquanto constroem e encadei-
am padrões musicais juntos; enquanto variam, transformam, e abstraem pa-
drões musicais; enquanto julgam a qualidade de sua construção em relação a
critérios e tradições específicas de prática musical; e como eles interpretam a
expressividade emocional de padrões musicais.48 (ELLIOTT, 1995, p. 56)

O educador afirma que a compreensão de um trabalho inclui conhecer princípios e ha-

bilidades para fazer julgamentos efetivos sobre as ações de alguém em relação a padrões apli-

cáveis, tradições, obrigações e éticas de um dado domínio musical. Em seguida questiona o

que devemos dizer sobre o papel do conhecimento verbal, lembrando que, de fato, menção a

“princípios” e “julgamentos” implica a presença de conceitos verbais. Lembra que isto é par-

cialmente correto, pois a geração de conceitos não precisa ser necessariamente verbalizada.

Um conceito (de concipere, “conceber”) é um pensamento ou ideia de qual-
quer grau de concretude ou abstração. Um conceito é qualquer coisa que
possibilita consciência para distinguir entre e dentre fenômenos, uma unida-
de cognitiva que pode manifestar a si mesma em palavras, em imagens de
vários tipos, ou em ações práticas. Resumindo, nossa compreensão contem-
porânea do termo conceito vai bem além da velha noção clássica da primeira
psicologia que restringe conceitos a abstrações verbais isoladas. Cientistas
cognitivos reconhecem agora vários tipos de conceitos, incluindo conceitos
verbais, conceitos práticos não-verbais, conceito indistinto, conceito situaci-
onal, e conceitos sociais.49 (ELLIOTT, 1995, p.57) 

Elliott referenciou estas ideias nos escritos de Jean Piaget sobre a pré-linguagem em

The Origins of Intelligence in Children. O educador recorda que Piaget reconheceu que crian-

ças fazem adaptações e julgamentos e resolvem problemas em relação ao seu ambiente antes

que possam falar ou conceituar em palavras, desenvolvem e empregam conceitos práticos,

48 “When we know how to do something competently, proficiently, or expertly, our knowledge is not manifested
verbally but practically. During the continuous actions of singing or playing instruments our music knowledge is
in our actions; our musical thinking and knowing are in our musical doing and making.Thus, it is entirely appro-
priate to describe competent musical performers as thinking very hard and very deeply (but tacitly)as they per-
form (or improvise) - as they construct and chain musical patterns together; as they vary, transform, and abstract
musical patterns; as they judge the quality of their musical constructions in relation to specific criteria and tradi-
tions of musical practice; and as they interpret the emotional expressiveness of musical patterns.” (ELLIOTT,
1995, p.56)
49 A concept (from concipere, “to conceive”) is a thought or an idea of any degree of concreteness or abstracti -
on. A concept is anything that enables consciousness to distinguish between and among phenomena, a cognitive
unit that can manifest itself in words, in images of various kinds, or in practical actions. In short, our contempo-
rary understanding of the term concept goes well beyond the old classical notion of early psychology that res-
tricts concepts to verbal abstraction alone. Cognitive scientists now recognize various kinds of concepts, inclu-
ding verbal concepts, nonverbal practical concepts, fuzzy concepts, situational concepts, and social concepts.
(ELLIOTT, 1995, p.57) 
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princípios e julgamentos. Na visão piagetiana, ações falam por si sós. Piaget elabora:

Não existe diferença básica entre lógica verbal e a lógica inerente nas coor-
denações de ações, mas a lógica das ações é mais profunda e mais primitiva.
Ela se desenvolve mais rapidamente e sobrepuja as dificuldades que encon-
tra mais rapidamente, mas eles são a mesma dificuldade de descentralização
que aqueles que irão aparecer tardiamente no campo da linguagem.50 (PIA-
GET apud ELLIOTT, 1995, p. 57)

O professor John A. Sloboda (2010, p. 27), apoiando-se nos escritos Noam Chomsky e

Schenker, estabelece uma comparação entre linguagem e música em que corrobora o conceito

piagetiano supracitado: “As habilidades receptivas precedem as habilidades produtivas no de-

senvolvimento infantil.  As crianças podem compreender as sentenças em que usam certas

construções muito antes de poderem inventar sentenças usando as mesmas construções”. Ou

seja, o acesso ao ato de pensar e interagir de forma exploratória no ser humano é anterior ao

ato de verbalizar, sendo o papel tanto da linguagem quanto da música expressar o pensamen-

to. Sloboda (2010, p. 28) afirma ainda que “A forma do pensamento é inata e comum a todos

os seres humanos. A estrutura profunda de uma enunciação está fortemente relacionada ao

pensamento que representa (não precisamos nos perguntar se ela é ou não idêntica ao pensa-

mento)”. Sloboda completa seu pensamento afirmando que, para representar um pensamento

fielmente, “a estrutura profunda sujeita-se a certas restrições”, uma vez que todos os pensa-

mentos pré-liguísticos humanos têm a mesma forma, um agente (nome da frase) e uma ação

(verbo da frase). 

Elliott (1995) recorre a exemplos práticos, pois, segundo ele, são muito mais ricos do

que as palavras podem captar. Estabelece uma relação metáforica entre andar de bicicleta e a

descrição escrita da física envolvida em equilibrar a bicicleta. A ação de montar a bicicleta

fala mais efetivamente do que palavras sobre montá-la. Ninguém ensina propriamente a  ou-

trem a andar de bicicleta: o iniciante avança em estágios através da experiência em si mesma

até reconhecer o equilíbrio em andar de bicicleta, conquistando a sensação de equilíbrio. Cer-

tos recursos de apoio ao desenvolvimento podem ser usados nestes estágios, como rodinhas

de apoio ou conselhos como “olhar para frente e para os lados”, etc.

Transpondo estes conceitos para os termos musicais, torna-se ilógico aceitar a suposi-

ção dualística de que a performance musical envolve qualquer coisa como ler um grupo de re-

50 “There is no basic difference between verbal logic and logic inherent in the coordination of actions, but the
logic of actions is more profound and more primitive. It develops more rapidly and surmounts the difficulties it
encounters more quickly, but they are the same difficulties of decent ration as those which will appear later in the
field of language.” (ELLIOTT, 1995, p.57) 
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gras na mente antes ou durante as ações de uma performance. Como Hubert Dreyfus (apud

ELLIOTT, 1995, p. 58) enfatiza, embora uma explicação verbal possibilite à plateia conceber

certos aspectos de uma performance por si mesma, uma verbalização formal não é “de forma

alguma uma explicação de uma performance”. Segundo o professor, na melhor das hipóteses,

as palavras podem apenas descrever o que pode estar acontecendo; elas não podem explicar o

que está acontecendo atualmente em performers enquanto efetivam performances ou improvi-

sam.

Enquanto é verdade, então, que conceitos verbais e princípios exercem um papel im-

portante no aprendizado do fazer musical, as ações do fazer musical podem ser vistas, funda-

mentalmente, como a “incorporação” do pensamento, conhecimento e entendimento musical.

Podemos assumir desta forma que, enquanto o desenvolvimento do pensamento verbal depen-

de profundamente de conceitos verbais, práticas de pensar-em-ação dependem profundamente

de conceitos não-verbais e práticos. Como afirma Elliott (1995, p. 58), “[a]ssim como concei-

tos verbais emergem, desenvolvem, e são utilizados no reino da linguagem, conceitos práticos

emergem, desenvolvem, e são utilizados em ação”51 – explicando, desta forma, por que mode-

los de ação são tão efetivos no aprendizado de “como fazer algo”. Modelos e demonstrações

são conceitos práticos que informam as ações dos estudantes, tanto quanto conceitos verbais

informam o pensamento verbal. 

Desta forma é importante reiterar que conceitos práticos jamais poderão ser traduzidos

completamente de maneira verbal devido à sua natureza significantemente complexa. O pro-

fessor apoia-se nos argumentos de Sparshott (apud ELLIOTT, 1995, p.58), que por sua vez

enfatiza que o conhecimento processual da arte “não é nem verbalizado nem mecânico, e as-

sim nem redutível nem subordinado ao conhecimento proposicional”52. Sparshott continua: “é

o novato, e não o hábil praticante, cujo conhecimento está contido em preceitos que ele pode

recitar, e muitas de suas falhas ocorrem porque a sua habilidade não percorre além do seu do-

mínio de verdades gerais” (SPARSHOTT, apud ELLIOTT, 1995, p. 58).53 Como se cada mo-

vimento tivesse que ser pensado antes de ser efetivado, destruindo assim qualquer possibilida-

de de fluxo expressivo, intuitivo e natural em uma performance artística ou em outra prática

51 “Just as verbal concepts emerge, develop, and are utilized in the realm of language, practical concepts emer-
ge, develop, and are utilized in action.”
52 “[I]s neither verbalizable nor mechanical and hence neither reducible nor subordinated to propositional know-
ledge”
53 “It is the novice, and not the skilled practitioner, whose knowledge is contained in precepts he can recite, and
many of his failures come about because his skill does not run beyond his grasp of general truths.” 
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humana qualquer.

Elliott argumenta que, em uma perspectiva mais ampla, a linha de pensamento do ma-

terialismo sustenta que não há hierarquia de comandos ao trabalhar de forma consciente quan-

do nos engajamos em ações que estão acontecendo, e afirma: “ações não são controladas com

mensagens verbais enviadas por uma Central de Controle de um Centro de Comando Central

no cérebro como as teorias dualistas sustentam” (ELLIOTT, 1995, p. 58)54; ou seja, nosso pro-

cesso de consciência não opera de forma linear no sistema passo a passo, e sim em muitas re-

des de processamento de informações no qual múltiplas metas estão simultaneamente em aler-

ta para meios de expressão:

“Meio de expressão” inclui ações, bem como palavras. E meios de expressão
estão, eles mesmos, em alerta para o emprego de oportunidades. Nossos pro-
cessos conscientes são um meio de interações em um vaivém entre as inten-
ções que que nós queremos expressar, nossas maneiras individuais de ex-
pressarmos estas intenções, e os contextos em que agimos. Durante a ação
total da performance musical, a consciência continua fazendo uma série con-
tínua de ajustes paralelos em relação ao nosso conhecimento musical (tácito
e verbal) e ao contexto em que expressamos nosso pensar-em-ação musical.55

(ELLIOTT, 1995, p. 58) 

A filosofia praxial aprofunda sua argumentação sobre a natureza procedimental da mu-

sicalidade propondo uma reflexão sobre esta dimensão dominante do conhecimento musical e

o tipo de pensar-saber que ela envolve. Considera que as ações dos performers musicais são

ações culturais que demandam elaboração, extensão e a frequente reconstrução de padrões de

movimentos onde os esforços ordinários tornam-se parte da atividade musical artística. As

ações artísticas também demandam diferentes custos e benefícios e diferentes níveis de risco e

sucesso. Estas ações são frequentemente preparadas, informadas, ou praticadas antes da expo-

sição final ao público e enquanto são produzidas os performers pensam dedutivamente e indu-

tivamente.  Desta forma, diferenças em acurácia e interpretação através da performance de

uma determinada obra musical refletem diferenças no pensamento e conhecimento musical in-

dividual do performer.

54 “Actions are not controlled with verbal messages sent by a Central Controller from a Central Command Cen-
ter in the brain as dualistic theories maintain.”
55 “Means of expression”include actions as well as words. And means of expression are, themselves, on the alert
for employment opportunities. Our conscious process are a matter of back-and-forth interactions among the in-
tensions we want to express, our individual ways of expressing these intentions, and the contexts in which we
act. During the overall action of musical performing, consciousness makes a continuous series of parallel adjust-
ments in relation to our musical knowledge (tacit and verbal) and the context in which we express our musical
thinking-in-action.”
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2.5.1.1.2 Conhecimento Formal

O que Elliott descreveu como “conhecimento formal inclui fatos verbais, conceitos,

descrições, teorias – em suma, todo tipo de informação livro-textual sobre música, (termos

equivalentes são conhecimentos proposicionais, conhecimento declarativo, ou saber-que)”56

(ELLIOTT, 1995, p. 58). A relação entre conhecimento processual e conhecimento formal em

atividades humanas como a performance, que demandam significativamente pensar efetiva-

mente em ação, pode variar muito. O termo “conhecimento formal”, que é o centro de diver-

sos debates e discussões por vezes polêmicas, é exposto primeiramente no meio acadêmico

balizando de forma dualística com o conhecimento informal. Embora Elliott (1995) considere

este aspecto em seu texto, transcorre sobre o real papel do conhecimento formal na constitui-

ção da musicalidade do indivíduo, relevando sua importância com equilíbrio entre os cinco ti-

pos de conhecimento proposto.

Segundo o educador, muitos alunos entendem princípios de forma não verbal no trans-

correr da realização musical, bem como nos processos de modelação visual e aural, que são

conceitos práticos de como atuar artisticamente. Já outros estudantes precisam verbalizar an-

tes que possam pensar-em-ação. Elliott (1995, p. 60) revela-nos que “a maioria dos estudantes

domina princípios tanto não verbalmente quanto verbalmente. Alguns estudantes estarão chei-

os de informação verbal sobre o que fazem; outros irão avançar sua musicalidade para um ní-

vel significativo sem isso”57, fato que se repete no ambiente da música popular vivenciado

pelo pesquisador em sua carreira como músico profissional.

O educador ressalta que muitas práticas musicais são suficientemente complexas, le-

vando por várias vezes músicos a consultar fontes formais de conhecimento. Afirma que a

compreensão de “conceitos verbais sobre história da música, teoria musical, performance vo-

cal e instrumental podem influenciar, guiar, delinear, e refinar o pensar-em-ação de um apren-

diz. Por si só, contudo, o conhecimento formal é inerte e não-musical. Deve ser convertido em

saber-em-ação para  alcançar  seu potencial”  (ELLIOTT,  1995,  p.  61)58.  Considerando este

princípio a filosofia praxial de educação musical sustenta que o conhecimento formal deve ser

56 “Formal knowledge includes verbal facts, concepts, descriptions, theories-in short, all textbook-type informa-
tion about music. (Equivalent terms are propositional knowledge, declarative knowledge, or knoing-that.)”
57 “Most students grasp principles both nonverbally and verbally. Some students will be full of verbal informati-
on about what they do; others will advance their musicianship to a significant level without it.”
58 “Verbal concepts about music history, music theory, and vocal and instrumental performance practices can in-
fluence, guide, shape, and refine a learner’s musical thinking-in-action. By itself, however, formal music is inert
and unmusical. It must be converted into procedural knowing-in-action to achieve its potential.”



73

filtrado dentro das situações de ensino-aprendizagem recorrentes e contextualizadas.

Conceitos verbais sobre obras musicais e sobre o fazer musical devem emer-
gir e ser discutidas em relação a esforços em curso para se resolverem pro-
blemas musicais autênticos através do fazer musical ativo. Esta contextuali-
zação do conhecimento formal habilita os estudantes a entenderem seu valor
imediatamente e artisticamente. Isto, por sua vez, habilita estudantes a con-
verterem conhecimento musical formal em saber-em-ação musical. Enquanto
conhecimento processual se desenvolve em ajustes educacionais que aproxi-
mam práticas musicais genuínas, ações vêm para incorporar conhecimento
formal, incluindo conhecimento em notação musical.59 (ELLIOTT, 1995, p.
61) 

Sobre a questão da notação musical, o professor faz comentários à parte, pois uma par-

cela da musicalidade de muitas (não todas) práticas musicais mundiais é constituída por co-

nhecimento sobre notação e conhecimento sobre como decodificar e codificar padrões musi-

cais sonoros em pauta musical, notação gráfica, sinais manuais, ou sílabas rítmicas. O profes-

sor argumenta que, no entanto, a “alfabetização musical”, ou a habilidade de decodificar e co-

dificar um sistema de notação musical, não é equivalente a musicalidade. O professor defende

também que a instrução (alfabetização musical) deve ser ensinada e aprendida em ação inci-

dentemente e contextualmente – “como um problema de codificação a ser gradualmente redu-

zido dentro de um processo mais largo de soluções de problemas musicais através do fazer

musical ativo”60 (ELLIOTT, 1995, p. 61). 

O educador observa que a essência processual da musicalidade não é adquirida através

da repetição servil de movimentos ou memorizando conceitos verbais sobre obras musicais.

Ao contrário, através do auxílio de professores cônscios desta filosofia, estudantes aprendem

a refletir sobre as causas dos seus sucessos e falhas musicais no curso das suas ações concen-

tradas. A minha experiência abarcou gêneros musicais que tinham em seus processos tanto

práticas de repetição de movimentos quanto reflexão sobre sucessos e falhas; a grande questão

foi entender quais práticas eram particulares de determinado ambiente sem as hierarquizar. O

que me ajudou a acomodar artisticamente estas tensões foi o meu trabalho autoral, pois tenho

através dele a possibilidade de sintetizar os distintos processos a que me sujeitei ao longo do

59 “Verbal concepts about musical works and music making ought to emerge from and be discussed in relation
to ongoing efforts to solve authentic musical problems through active music making. This contextualization of
formal music enables students to understand its value immediately and artistically. This, in turn, enables students
to convert formal music knowledge into music knowing-in-action. As procedural knowledge develops in educati-
on settings that approximate genuine musical practices, actions come to embody formal knowledge, including
knowledge of musical notation.”
60 “[A]s a coding problem to be gradually reduced within the larger process of musical  problem solving through
active music making.”
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meu percurso.

Os estudantes de música aprendem a mirar sua atenção em diferentes aspectos do seu

pensar-em-ação,  em relação a conceitos  práticos  e  formais.  Enquanto  refletem sobre suas

ações musicais, estudantes comparam seu fazer musical ao de outros músicos que podem ser

seus pares, professores ou heróis musicais do passado e do presente que serviram como mode-

lo. Estudantes percebem e devem ser encorajados a discernir por que, quando, e como o fazer

musical procede bem ou pobremente. Tais discernimentos conduzem a mais compressões táci-

tas e verbais de princípios, padrões, e da história do fazer musical. 

Em suma, o que o professor enfatiza é que a aquisição de conhecimento formal é uma

meta apropriada porém secundária nos processos de educação musical, visto que o conheci-

mento verbal não é um conhecimento axial da musicalidade. As ações intrínsecas ao fazer mu-

sical humano, que Elliott descreveu como Musicing, e a escuta ativa e consciente, que descre-

veu como Listenership,  são ações centrais deste processo. A ênfase dada à escuta como um

processo de pensar-em-ação direciona professores e alunos a posicionarem conceitos verbais

em um local mais apropriado no ensino e aprendizado musical.

2.5.1.1.3 Conhecimento Informal

Aprofundando-se sobre o conhecimento informal, o professor apoia-se nas ideias de

Bereiter e Scardamalia, que explicam:

o conhecimento informal é a experiência ou o senso prático comum desen-
volvido por pessoas que sabem como fazer coisas bem em um determinado
domínio específico de prática. O conhecimento formal não está em desacor-
do com conhecimento informal, são simplesmente diferentes […] o conheci-
mento formal está para o conhecimento informal assim com a ponta de um
iceberg está para a sua fundação. De fato, o conhecimento informal é difícil
de ser obtido, não está disponível em livros de texto. Mesmo os especialistas
têm dificuldade em dizer  como sabem o que sabem no senso informal.61

(BEREITER; SCARDAMALIA, 1993, apud ELLIOTT, 1995, p. 62) 

Elliott (1995, p. 63) argumenta que o conhecimento informal envolve pelo menos três

ingredientes relacionados: (1) a habilidade de refletir criticamente em ação; (2) refletir critica-

mente depende, por sua vez, de saber quando e como fazer julgamentos musicais; (3) saber

como fazer julgamentos depende de um entendimento da situação musical ou contexto – os

61 “[I]nformal knowledge is the savvy or pratical common sense developed by people who know to do things
well in specific domains of practice […] formal knowledge is to informal knowledge as the tip of an iceberg is to
its foundation. Indeed, informal knowledge is hard to get at. It is not available in text books. Even experts have
difficulty saying how they know what they know in the informal sense.”
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padrões e tradições de práticas que fundamentam e circundam um tipo particular de fazer e de

escuta musical. No entanto, o professor Constantin Koopman (ELLIOTT, 2005, p. 85) aponta

a lacuna na filosofia de Elliott (1995) em tratar da cognição emocional no processo emocio-

nal, lembrando que emoção (feeling) envolve a “consciência das tensões e relaxamentos, sua-

vidade, surpresa, satisfação, despreocupação, equilíbrio, harmonia, fechamento, calafrios e as-

sim por diante”. 

O refletir-em-ação crítico é fundamental para a musicalidade, pois o fazer musical não

se reduz a uma questão de hábitos, comportamentos, rotinas ou habilidades físicas. Estas for-

mas comuns de falar sobre performance musical são tão imprecisas quanto difundidas. Elas

situam-se em um equivocado aporte dualístico da natureza cognitiva do fazer musical. De

fato, não é o caso que para cada ação do fazer musical existe um princípio a ser observado que

sempre funciona e pode ser reduzido sempre a palavras. “Princípios do fazer musical, como

estratégias de xadrez, não garantem sucesso. São sempre provisionais. A efetividade, flexibili-

dade, e portabilidade da musicalidade articulam-se com a seleção crítica e desenvolvimento

de todas as formas de conhecimento musical”62 (ELLIOTT, 1995, p. 63). 

2.5.1.1.4 Conhecimento Impressionista

O educador afirma que a palavra “intuição” chega o mais perto do que quer dizer com

“conhecimento impressionista”. Descreve este tipo de conhecimento como sendo “o que ex-

perts conhecem como uma sensação fortemente sentida em que uma linha de ação é melhor

do que outra, ou não completamente certo.”63 (ELLIOTT, 1995, p.64) O conhecimento im-

pressionista é, em sua estrutura fundamental, um meio de emoções cognitivas ou sentimentos

passíveis de conhecimento para um tipo particular de ação caracterizada no fazer e realizar. O

professor apoia seus argumentos nas ideias de Israel Scheffler e Paul Wagner (apud ELLI-

OTT, 1995, p. 64), que usam os termos “cognitive emotion” e  “mindful feeling”, ou  “emoção

cognitiva” e “sensação mental”, para desconstruir os bloqueios que as pessoas tendem criar

entre pensar e sentir. O professor reitera o fato de a consciência ser integrada em sua natureza,

não havendo algo como pensar sem sentir ou sentir sem pensar, e afirma que

62 “Principles of music making, like chess strategies, do not guarantee success. They are always provisional. The
effectiveness, flexibility, and portability of musicianship hinges on the critical selection and deployment of all
forms of musical knowing.”
63 “[W]hat experts know as a strongly felt sense that one linde of action is better than another, or not quite
right.”    



76

[p]ensamento e sentimento são híbridos; nem completamente emotivos, nem
completamente cognitivos em conteúdo. Por conseguinte, afirma Wagner, as
palavras “emoção” e “sentimento” são formas vagas e toscas de se referir a
uma vasta seleção de experiências e eventos. (Psicólogos preferem o termo
“afeto”.).64 (ELLIOTT, 1995, p.64)

Sobre aspectos da consciência humana, o pesquisador Luiz Paulo Grinberg (2003) cita

em seus estudos o mapeamento das quatro funções básicas da consciência que o psicólogo

Carl Gustav Jung estruturou e denominou “sentimento”, “pensamento”, “intuição” e “sensa-

ção”, que por sua vez estão sempre associadas a dois perfis psicológicos de atitude social que

são o extrovertido e o introvertido. Um indivíduo pode assumir ambos os perfis psicológi-

cos de atitude em momentos distintos da vida, onde um indivíduo  extrovertido mantém-se

atento primeiramente ao mundo exterior, refletindo posteriormente no próprio sujeito e seu

mundo interior, enquanto que o indivíduo  introvertido assume a postura oposta, atendo-se

primeiramente ao próprio sujeito e, depois, para os objetos. Segundo Grinberg (2003, p. 74)

“os dois modos de funcionamento da consciência são igualmente válidos e estão presentes em

todos nós”.

Stevens (apud GRINBERG, 2003, p. 75-76) afirma que “um dos grandes méritos de

Jung ao descrever esta tipologia foi elevar o sentimento e a intuição à categoria de função psi-

cológica da consciência e colocá-la em pé de igualdade com as funções do pensamento e da

sensação, predominantes em nossa cultura”. Grinberg cita uma valiosa definição de Jung so-

bre as  quatro  funções  psicológicas:  “A  Sensação estabelece  o que é essencialmente dado

[fato], informa que algo existe; o Pensamento possibilita reconhecer o seu significado, reve-

lando o que é esse algo; o Sentimento revela o seu valor; e a Intuição aponta para as possibili-

dades do ‘porquê’ e do ’até onde’, que residem nos fatos imediatos.”

Sobre as funções psicológicas racionais de pensamento e sentimento, Grinberg (2003,

p. 76) ressalta que “pode parecer estranho, mas  Sentimento também é uma função racional.

Enquanto o pensamento funciona por meio de julgamento, o sentimento avalia, acrescentando

e pensando o valor de algo”. No modelo junguiano65, as funções psicológicas de Sensação e

Intuição são classificadas como irracionais, pois funcionam como formas de a pessoa desen-

64 “Thinking and feeling are hybrids, neither completely emotive nor completely cognitive in content. Accordin-
gly, says Wagner, the words emotion and feeling are vague and clumsy ways of referring to a wide assortment of
experiences and events. (Psychologists prefer the term affect.)”
65 Segundo Grinberg, no modelo junguiano de consciência, as quatro funções de adaptação operam no input da
consciência aos pares em oposição; esta oposição pode ser complementar ou negativa. As funções psicológicas
de pensamento e sentimento são consideradas funções de adaptação racionais, pois seu funcionamento dá-se pela
reflexão de forma racional em busca do razoável, correto e adaptado.
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volver a percepção extrínseca e intrínseca, o mundo e a si mesma. “Num primeiro momento a

pessoa  pode  mesmo  abrir  mão  da  razão  e  ater-se  apenas  ao  fluxo  dos  acontecimentos”.

(GRINBERG, 2003, p.76). Para Jung, a intuição é a percepção por meio do inconsciente, um

modo ímpar de sentir. Segundo Grinberg, a sensação é uma função irracional que se dá por in-

termédio dos órgãos dos sentidos, da visão e do senso de organização espacial, da audição e

sua memória, bem como de acordo com os parâmetros dos outros três sentidos, a saber, olfato,

tato e paladar.

Sobre as sensações, Elliott (1995, p.65) utiliza como exemplo o medo, que “pode ser

induzido através  de  intervenção química  direta  (medo como sensação corpórea),  sendo o

medo com maior frequência uma emoção cognitiva resultante de uma avaliação (tácita ou ver-

bal) de uma situação particular”. Este medo pode já estar inserido no cotidiano do indivíduo

por algum motivo particular ou coletivo. O educador ressalta que, de fato, as pessoas frequen-

temente têm boas razões para terem medo de alguém ou de algo e relembrarem que cognição

nem sempre requer ou implica a presença de pensamento verbal, podendo assumir outra for-

ma humana de ser e fazer-se presente em nossos sentidos. Nossos poderes integrados de cons-

ciência podem avaliar nossas circunstâncias tacitamente em ação e durante o momento em

que ocorrem.

De forma geral, emoções tendem a ser cognitivas. Emoções, tais quais surpresa, triste-

za, raiva, ciúmes, orgulho, pena, certeza, e dúvida são sempre sobre algo. Emoções surgem do

nosso conhecimento e de nossas crenças pessoais (tácitas e verbais) sobre pessoas, objetos, si-

tuações, eventos e ideias. Pensamento e sentimento (cognição e afeto “experiência da emoção

e do sentimento) são interdependentes. (ILARI; ARAÚJO, 2010, p.11) Aqueles que fazem

música, seja tocando um instrumento ou cantando, adquirem impressões não verbais, ou um

senso afetivo das coisas, enquanto fazem, edificam e refletem sobre contextos musicais espe-

cíficos. Estas impressões influenciam as decisões e esforços subsequentes de um estudante.

Estas ações, que são o fazer musical, residem no núcleo do significado do que música é, en-

quanto que o fazer musical é uma questão do conhecimento-em-ação e que chamamos de mu-

sicalidade. Desenvolver a musicalidade é, em parte, avançar o tato do estudante para a cons-

ciência afetiva do que é axial em situações musicais. Musicalidade inclui sentimentos educa-

dos ou conhecíveis para a natureza do fazer musical e para a natureza das obras musicais, no

contexto de culturas musicais definidas. 

O conhecimento impressionista, assim como os conhecimentos processual e informal,
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é conhecimento situado. Não pode ser ensinado e aprendido por abstração das ações e dos

contextos do atual fazer musical. O conhecimento musical impressionista desenvolve-se atra-

vés de soluções de problemas musicais críticos em relação a desafios naturais do fazer musi-

cal. O conceito de conhecimento musical impressionista ajuda a explicar por que um profici-

ente performer pode bem dizer que “sente” como cantar uma certa frase de uma certa maneira

ou tem o “senso” do que fazer sem estar apto a dizer exatamente por quê. Conhecimento mu-

sical impressionista não é menos racional ou inteligente por ser afetivo. É sobre meios musi-

cais específicos. Resumidamente, emoções musicais cognitivas são artisticamente pensativas,

cheias de pensamento (thought-full), contribuindo essencialmente para a musicalidade, avalia-

ção, categorização e “localização” de nossas ações musicais.

2.5.1.1.5. Conhecimento Supervisionista

Elliott (1995, p.66) explica que o conhecimento supervisionista é por vezes chamado

de metaconhecimento ou metacognição, e afirma que esta forma de saber musical "inclui a

disposição e habilidade em monitorar, ajustar, equilibrar, gerenciar, rever, e de outra forma re-

gular o pensamento musical de alguém em ação e ao longo do desenvolvimento a longo prazo

deste alguém"66 (ELLIOTT, 1995, p. 66). A importância do conhecimento musical supervisor

torna-se clara quando comparamos performance e improvisação musical com ler um livro ou

fazer uma soma. Em leitura e aritmética, pensar e saber frequentemente operam em contextos

previsíveis (fechados). Em performance e improvisação, pensar e saber-em-ação frequente-

mente ocorrem em circunstancias menos certas (ou abertas). O mesmo se mantém para outras

práticas reflexivas (tais como ensinar e atletismo) em que a habilidade de atuar apropriada-

mente e otimamente sobre pressão (em equilibrada relação à orientação proveniente da avalia-

ção de alguém em uma dada situação) é essencial para ser bem sucedido.

O educador sugere de forma abrangente que o conhecimento musical supervisionista,

que é "saber como gerenciar, guiar, e tornar avançada a musicalidade de alguém no tempo e

ao longo do tempo", combina os seguintes fatores: (1) um abrangente senso de julgamento

musical-pessoal; (2) uma compreensão (se não devoção) das obrigações de uma determinada

prática; e (3) um tipo particular de imaginação que Vermon Howard chama de “imaginação

heurística”: a habilidade em projetar e manter imagens pertinentes na mente de alguém antes,

66 “[I]ncludes the disposition and ability to monitor, adjust, balance, manage, oversee, and otherwise regulate
one’s musical thinking both in action ("in-the-moment") and over the long-term development of one’s musici-
anship.”
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durante e depois dos seus esforços musicais. De fato, enquanto a imaginação tem muitos as-

pectos (ver o capítulo 9), o processo prático de fazer imagem musical (ou imaginação em

ação) é um componente chave do conhecimento musical supervisor.

  A imaginação-em-ação se harmoniza com a habilidade e disposição em continuamente

reobjetivar (retarget) a atenção de alguém em direção a novos desafios (ou fins), e como este

alguém desenvolve a habilidade (ou meio) para encontrar desafios atuais. Podemos inferir que

um estudante que utiliza imaginação heurística como parte de seus procedimentos de autoge-

renciamento pode estar mais apto para identificar-se com o cuidado para com o fazer musical,

e desfrutar do que e como ele constrói esta música (musicing). Isto se dá porque, mantendo

apropriadas imagens musicais, metas, e padrões na mente, como referência para a qualidade

dos esforços de momento para momento, impede as sessões de práticas de se degenerarem em

desperdício de esforços e desmotivação.

Elliott (1995, p. 67)67 defende em seu discurso filosófico a ideia axial de que, para fa-

zer música e ouvir inteligentemente, necessitamos essencialmente de musicalidade; e afirma

que “desenvolver musicalidade é essencialmente uma questão de introdução: estudantes de-

vem acessar e se tornar parte das práticas ou cultura musicais que eles pretendem aprender”.

Isto se dá porque a musicalidade é contexto-dependente. A musicalidade subjaz a qualquer

prática do fazer musical e da escuta musical, tendo suas raízes em comunidades específicas de

praticantes que compartilham e avançam uma tradição específica do pensamento musical.

Práticas musicais circulam em torno de esforços de praticantes que originam, mantêm e refi-

nam meios estabelecidos e significados de fazer música. 

67 Cf.: “O conhecimento musical supervisor é ainda outro tipo de conhecimento situado. Se desenvolve primari-
amente em contextos educacionais centrados em ações musicais, interações e transações com desafios musicais
naturais. Para alguma extensão, conhecimento supervisor também resulta da fala com o professor de alguém,
seus pares, e como a própria pessoa sobre os pontos fortes e fracos da musicalidade deste alguém. Mas sua últi-
ma aplicação (e teste) ocorre durante esforços para coordenar e monitorar todas as outras formas de conhecimen-
to musical em perseguição a resultados musicais artísticos. Perceba em revisão, que quatro dos cinco tipos de co-
nhecimento que constitui musicalidade – procedimental, informal, impressionista, e conhecimento musical su-
pervisor – são essencialmente não verbais e situados. Estas semelhanças sustentam muitas implicações importan-
tes para o ensino e aprendizagem[…]” (ELLIOTT,1995, p. 67) 



80

3 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (1971-1988)

Nasci em 22 de outubro de 1971, às cinco horas e vinte minutos da manhã, no Hospi-

tal Português, localizado no Bairro da Graça em Salvador, Bahia. Meus pais, vindos do Piauí,

passaram a morar em Salvador a partir de 1˚ de novembro de 1969; e, no início de setembro

de 1970, já com minha irmã recém-nascida, mudaram-se para o Conjunto Habitacional da Pe-

trobrás, moradia oferecida pela empresa aos seus funcionários. Era uma vila fechada com

onze casas construídas no alto de um morro da Fazenda Macaco, localizada nas proximidades

de São Francisco do Conde. Nesse local passei minha primeira infância, e aprendi a falar e a

perceber os primeiros sons da vida.

As imagens mais remotas que guardo em minhas recordações são a de minha mãe

grávida de meu irmão, em um ângulo de visão de baixo para cima, onde vejo sua barriga pro-

jetada pela gravidez e coberta por um vestido vermelho. Naquele momento ela me repreende-

ra sobre apalpar sua barriga, pois ali dentro estava meu irmão, que logo nasceria com exatos

três anos de diferença – pois nascemos no mesmo dia e mês, só que ele em 1974. Aliás, todos

os três filhos nasceram no dia 22: minha irmã nasceu em agosto no ano anterior ao meu nasci-

mento. Coincidência ou não, a matemática, com seus números, sempre foi algo louvado no

cerne de minha família; uma espécie de instrumento de salvação que fizera meu pai se tornar

engenheiro civil, propiciando alternativas diante das perspectivas profissionais pouco atrativas

do Piauí. Uma outra imagem remanescente desta época é a do céu estrelado em uma noite sem

nuvens do Recôncavo Baiano. Muito provavelmente deveria estar deitado no colo de um de

meus pais, pois o ângulo da imagem é como se estivesse de frente para o céu coberto de estre-

las, em uma espécie de primeiro encantamento cósmico. 

Meus pais eram jovens migrantes nordestinos recém casados, chegando à Bahia em

busca de perspectivas profissionais. Minha mãe nasceu em Pedro Segundo, Piauí, no ano de

1947; já meu pai, em Currais Novos, Rio Grande do Norte, em 1945. Ele morou desde seu

nascimento em Cerro-Corá, no mesmo estado, mudando-se em 1950 para Campina Grande,

Paraíba, em 1954 para Floriano, Piauí, e finalmente, em 1957, para Teresina. Já noivos, em

1964 foram fazer a graduação em Fortaleza, no Ceará,  quando em 1969 mudaram-se para a

Bahia após meu pai passar em concurso para a vaga de engenheiro civil na Petrobrás no ano

anterior.

A rua onde morávamos era habitada por funcionários que chegavam de diferentes lo-
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cais da Bahia e de outros estados do país, como Paraíba, Ceará, Alagoas, Minas Gerais, Rio de

Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Havia uma certa predominância de mineiros, embora a

vizinhança fosse pluralizada em seus gentílicos, formando uma mistura de sotaques bastante

diversa e colorida, que se misturavam ao sotaque parental ecoando no cotidiano. Estes sota-

ques se misturavam com a sonoridade nordestina de meus pais. Embora houvesse apenas onze

casas e onze famílias, era um ambiente diverso, com alguma rotatividade de moradores vindos

de outras partes do país com suas famílias em busca de melhores oportunidades de trabalho

oferecidas por uma profícua e promissora empresa estatal.

Na rua havia um parque para crianças com alguns brinquedos posicionados sobre areia,

como escorregadeira, gangorra, gira-gira e balanço. Havia também um espaço comunitário

com bar, mesa de jogos, pebolim e mesa de sinuca, o que se tornava um atrativo para outros

funcionários da empresa que moravam em outras unidades, e iam durante os fins de semana

socializar com os colegas que residiam lá. Morávamos na casa n˚1. Ficava no fim da rua e ti-

nha uma garagem, jardim, quintal, três quartos, sala, cozinha, banheiro social e dependência

com banheiro. O jardim era decorado com um cipreste e uma roseira branca que sempre dava

rosas em cachos. Um ambiente silvestre predominava na rua que era decorada com ciprestes

próximos às telas de proteção que dividiam a rua dos canaviais que a rodeavam. Na época das

queimadas de cana-de-açúcar, os animais apareciam na rua, como raposas, corujas, cobras, la-

gartos, sapos e outros, fugindo do fogo e da fumaça. 

Este espaço geográfico também constituiu minha primeira paisagem sonora. Uma paisa-

gem sonora com dinâmicas únicas que se alteravam com o transcorrer das horas e da luz do

dia; os sons mudavam com o cair da tarde, e o espaço se reconfigurava drasticamente em cor

e som. O som espaçado do movimento dos carros na estrada vizinha produziam um efeito

Doppler68, acompanhados de uma certa nostalgia e curiosidade. Perguntas como quem são, de

onde vêm, para onde vão, atiçavam minha imaginação, acompanhadas da constatação de que

já partiram seguindo um ritmo da estrada e, por conseguinte, da vida.

Para promover os maiores sucessos musicais do momento, foi criado pela mesma em-

presa de TV em 6 dezembro deste mesmo ano o programa “Globo de Ouro – A Super Parada

Mensal”. O termo “parada” referia-se às dez músicas mais tocadas nas estações de rádio na-

quele mês. O programa, inicialmente com transmissão ao vivo, passou a ser gravado e exibido

68 Efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas sonoras quando emitidas ou refletidas por um ob-
jeto que está em movimento com relação ao observador.
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mensalmente às quartas-feiras e apresentado por artistas consagrados na época, como Antonio

Marcos, Vanusa, Jerry Adriani, Sandra Bréa, Wanderley Cardoso e Odair José. Seus primeiros

quadros foram o Grande Lançamento do Mês e o Hit Parade do Passado, mas outros surgi-

ram e saíram do ar no decorrer dos 18 anos em que o programa foi exibido, como O Som das

Paradas, O Som dos Disc Jóqueis, O Som dos Artistas, O Som das Discotecas etc. Ao longo

desse período, Globo de Ouro também teve diferentes diretores e apresentadores, e foi ao ar

em diferentes dias da semana, chegando a ser semanal em algumas épocas.

Um dos programas que marcaram minha memória foi a série infantil “Vila Sésamo”.

O programa era uma adaptação do programa norte-americano Sesame Street, idealizado pelas

direções da Central Globo de Produções e da  TV Cultura de  São Paulo. O programa norte-

americano começou a ser transmitido em 12 de outubro de 1972, e ambas as redes de TV esta-

Figura 4: Condomínio onde passei a infância

Fonte: Google Maps. Acesso: 21 abr. 2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
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vam interessadas em nacionalizar o programa mas a Rede Globo não tinha na época estúdios

de filmagem, foi criada então uma parceria entre as emissoras para produzir o programa em

1973 que exibiu “Vila Sésamo” pelas duas emissoras até 1974, quando a TV Globo assumiu

totalmente a produção do programa e lançou pelo selo Som Livre a trilha sonora composta pe-

los Irmãos Valle69. Mesmo com novos quadros criados, novos personagens e novas canções

brasileiras, o programa ainda exibia de forma intercalada cenas originais do seriado norte-

americano. Eu e meus irmãos assistíamos quase que diariamente a este maravilhoso programa

e desfrutávamos de sua trilha sonora.

Durante os anos de 1973 a 1974, a programação das novelas seguia com Uma Rosa com

Amor e Cavalo da Aço sendo substituídas por Carinhoso e O Semideus, respectivamente. Suas

trilhas sonoras foram compostas por sucessos como, “Minhas Razões”, da dupla baiana Antô-

nio Carlos e Jocáfi; “Até Eu”, com Maria Creuza, “Chuchu Beleza”, interpretada por Maria

Alcina, “Mentiras”, de Marcos Valle, “Superstition”, “You are the Sunshine Of My Life”, “All

In Love Is Fair" e “Superwoman”, de Stevie Wonder; “ ‘T’ Plays It Cool”, “Don't Mess With

Mr. ‘T’”, “Let's Get It On”, de Marvin Gaye, “Crocodile Rock” de Elton John, “Masterpiece”

de  Grover  Washington  Jr., “Solidão”,  de  Amália  Rodrigues e  Don  Byas,  “All  The  Way

Down”, com Etta James, "Funky Stuff" de Kool & The Gang, “Soul Makossa”, do camaronês

Manu Dibango, "Ben" e “Music and Me", com Michael Jackson, dentre vários outros. 

A novela Carinhoso, exibida entre 2 de julho de 1973 e 18 de janeiro de 1974, às 19 ho-

ras, teve várias versões instrumentais do cancioneiro popular brasileiro no trompete de Márcio

Motarroyos, como “Carinhoso”, “Da Cor do Pecado”, “Rancho Fundo”, “Maria” e “Chão de

Estrelas”. Outro fato marcante da época foi o lançamento em 1973 do enorme sucesso “Meta-

morfose Ambulante”, do baiano Raul Seixas em seu álbum Krig-Ha Bandolo. Esta canção se

tornou um dos hinos do rock brasileiro e da geração da contracultura brasileira da época, per-

petuando-se no imaginário musical brasileiro pelos meios de comunicação.

Tentamos algumas vezes frequentar as praias da região, mas eram cheias de piche, já

que não havia um controle ambiental sobre a produção petroquímica. Íamos com alguma fre-

quência à cidade de Santo Amaro da Purificação em busca das facilidades urbanas, pois São

Francisco do Conde ainda era muito pequena e não havia muitas opções. Chegar à feira era

um evento especial, pois havia a paisagem sonora que contrastava com a sonoridade pacata da

69 O LP tinha quatorze faixas, a saber: 1. Alegria Da Vida, 2. Abecedário, 3. Querer E Poder, 4. Gugu, 5. Os Bi-
chos, 6. Diferença, 7. Classificação, 8. Funga-Funga, 9. Partes Do Corpo, 10. Adição-Subtração, 11. Imaginação,
12. Garibaldo, 13. Pequenos Erros e 14. Vila Sésamo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A1lia_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grover_Washington_Jr.
https://pt.wikipedia.org/wiki/1974


84

rua onde morávamos. Era encantador perceber o colorido das especiarias expostas ao ar livre

e escutar os sons dos pregoeiros, vendedores de vassoura, amoladores tesoura e faca, do sota-

que da gente da região comprando e vendendo naquele lugar, e dos repentistas violeiros com

sua música que por vezes apareciam em busca de plateia e algum trocado.

Nesta época, antes de meu irmão nascer, fiz uma viagem de Salvador para Teresina, co-

brindo mil e duzentos quilômetros de estrada entre as duas capitais. A viagem é longa e pito-

resca, passando por várias regiões do Nordeste. Um dos lugares que sempre me impressiona-

ram nesta viagem é o Monte da Emancipação, do município de Tanquinhos, Bahia, a 150Km

de Salvador. Uma provocadora elevação rochosa que se projeta às margens da BR-324 em

uma região cercada de morros e colinas que começam a contrastar com o caminho até então

percorrido.

Agora, com a devida programação e meta familiar comum da classe média brasileira,

seguindo o modelo básico de pai, mãe e três filhos, nasce o meu irmão Harley, em 22 de outu-

bro de 1974. Após o nascimento de meu irmão, minha mãe fez a laqueadura das tubas interi-

nas para encerrar seu ciclo reprodutivo na família. Ela conta que nesta época comecei a andar

de bicicleta sem as rodinhas de apoio, demonstrando um avançado equilíbrio no desenvolvi-

mento sensório-motor. Embora fosse uma criança saudável e bem alimentada, lembro-me de

uma vez sair correndo pelo meio da rua tentando escapar do almoço e ganhar alguma distân-

cia da casa, mas logo ser capturado por minha mãe. 

Outra memória desta época é a de ser maternalmente motivado a tomar a caneca cheia

de Nescau, que tinha em sua alça uma logomarca parecida com a do Batman, para ficar tão

forte quanto ele. A série do Batman, que fora exibida originalmente nos Estados Unidos entre

1966 e 1968, passou a ser transmitida no Brasil nas décadas seguintes sendo exibida em repri-

se até os dias atuais. O tema de abertura do clássico seriado composto por Neal Hefti, em sol

maior, começa o arranjo com uma frase cromática de sopros, entrando logo após uma linha

marcante de guitarra com blue notes em iteração e movimento cromático descendente entre o

quinto e quarto graus dos acordes de tônica, subdominante e dominante. 

Esta trilha sonora foi uma das mais conhecidas da minha geração, assim como das ge-

rações seguintes. A estética da trilha aproxima-se do surfmusic, sucesso na Califórnia da déca-

da de 1960, recorrente nas rádios e nas produções hollywoodianas da época. Sua estrutura co-

meça com dez compassos de blues, depois cinco de interlúdio, e em seguida assume a forma

blues com o coda repetindo o turnaround. O ator Adam West, que interpretava o Batman e fa-
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leceu durante a narrativa desta pesquisa em 10 de junho de 2017, fez uma atuação marcante e

singular de um super herói; seu jeito caricato e cômico misturado às batalhas contra os vilões

era uma forma lúdica de preparar as crianças para as agruras adultas. Ficava estabelecido o

subjacente corolário de que todo herói tem que ter um mínimo de agressividade, ainda que

seja cômica e desengonçada.

O país continuava seu regime de governo militarizado. No dia 15 de março de 1974, o

General Ernesto Geisel substitui Garrastazu Médici, e torna-se o  29° presidente do Brasil.

Neste ano também é criada a Itaipu Binacional, com o governo do Paraguai, para gerenciar a

construção da usina; e em 1 de julho o Presidente Ernesto Geisel sanciona a lei que determina

a união dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Deste período recordo-me de assistir na

área social da rua com os outros moradores a conquista do segundo título mundial de Fórmula

1 por Emerson Fittipaldi em 6 de outubro deste mesmo ano.

Nesta  época foram transmitidas as telenovelas  Supermanoela, sendo substituída por

Corrida do Ouro às 19 horas e Fogo Sobre Terra às 20 horas. Dentre as faixas de suas trilhas

sonoras, destaco: “Dona de Casa”, de Antônio Carlos & Jocáfi; “Presunçosa”, de  Djavan;

“Sylvia”, de Stevie Wonder; “You Are Everything”, de Diana Ross e Marvin Gaye; “Goodbye

Yellow Brick Road”, de Elton John; “Gerações”, de Zé Rodrix; “Olho D'Água”, dos Golden

Boys e Trio Esperança; “Jeux Interdits”, de Paul Mauriat; “Pinky”, de Elton John; “She”, de

Charles Aznavour; “Sexy, Sexy, Sexy”, de  James Brown; “Between Her Goodbye And My

Hello”, de Gladys Knight & the Pips; "As Cores de Abril", de Toquinho e Vinícius; "Calmaria

e Vendaval", de Djavan; "Fogo Sobre Terra", de MPB-4 & Quarteto Em Cy; "Machine Gun",

de The Commodores; "Sleepin' ", de Diana Ross; e "Rhapsody In White", de Barry White.

Minhas noções sensório-motoras de distância, força, equilíbrio e peso iam se ajustando

com as brincadeiras de bola de gude, pega-pega, esconde-esconde, escorregadeira, balanço,

gangorra e carrossel. Minha mãe conta que com três anos eu já andava de bicicleta sem as ro-

dinhas de apoio. Ainda nesta idade comecei a frequentar com minha irmã uma escola localiza-

da em Mataripe, distrito de São Francisco do Conde. Nossa ida à escola diminuía as tarefas de

minha mãe com meu irmão que acabara de nascer. Lá fazíamos o período letivo denominado

maternal, onde tive contato com outras crianças, ampliando assim a vida social para além da

casa e da rua em que residia. Fazíamos muitas atividades em sala, e brincadeiras em uma área

externa que tinha bambuzais onde os desavisados,  como eu, acabavam se embrenhando e

saindo cheios de coceiras que só se atenuavam quando passavam álcool.
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O cotidiano da vida no Macaco seguia o ritmo da vida interiorana, e minha mãe quei-

xava-se dizendo que morávamos no mato, em referência à distância da vida urbana. Para ate-

nuar sua frustração, ela fazia aulas de artesanato, tapeçaria e culinária em Santo Amaro, mas

após mais de cinco anos no campo, em setembro de 1975, seguiu com nossa família de mu-

dança para a nova residência no bairro da Pituba, em Salvador. A rua era fechada, sem saída,

com apenas algumas residências e alguns moradores vizinhos da rua do Morro do Macaco que

também compraram casas na mesma rua e mudaram-se com seus filhos no mesmo período

que nós. Havia outras crianças na rua, e logo formamos uma turma de quinze a vinte crianças

– o que foi muito bom para o nosso desenvolvimento infantil, pois sempre havia com quem se

aventurar em alguma brincadeira e constantemente se socializar. A rua era bem arborizada e

sempre se ouviam o canto dos pássaros e os chamados dos saguis, com o som dos carros em

segundo ou terceiro planos. Era um espaço perfeito para andarmos de bicicleta, jogar bola,

gude, baleado, garrafão, empinar arraia (pipa) ou qualquer outra brincadeira que ocorresse.

Havia uma baiana de acarajé que sempre montava seu tabuleiro de quitutes nas sextas-feiras

pela noite e distribuía de graça acarajés de santo (acarajés pequenos), e outros jogava na rua

como oferenda. Do outro lado da entrada da rua havia uma banca que vendia pirulito Zorro,

balas juquinha, bala apache e chupeta.

Neste período, mais ou menos por volta dos quatro anos, comecei a ter uma série de

sonhos repetidos em que dois seres gigantescos de pedra entram em conflituosa batalha cam-

pal em uma região que surge em minha memória com uma mistura entre as paisagens dos li-

vros de história que minha avó materna dera para minha irmã e a paisagem do entorno da fa-

zenda Macaco. Entre os dois seres em conflito está situada uma ponte onde se encontra uma

flor muito pequena e delicada, uma espécie de micromargarida personificada. A luta corporal

entre os seres de pedra se desenrola enquanto a pequena flor entra em pânico com a situação,

sofrendo uma espécie de paralisia. Os dois seres de pedras se assemelham com as formas e di-

mensões do Morro da Emancipação em Tanquinhos, Bahia. Assim como a flor, os dois seres

de pedra assumem um caráter humano, e no sonho sinto uma identificação e empatia com a fi-

gura e fragilidade da flor diante da situação. Intuo que este sonho está muito provavelmente

relacionado a conflitos familiares, pois tenho em minhas memórias registros de algumas ten-

sões típicas do âmbito familiar relacionadas a moral e comportamento.

Nesta época, entre 24 de novembro de 1975 e 4 de junho de 1976, foi exibida na pro-

gramação da televisão a novela Pecado Capital. Tinha uma trilha sonora fantástica de artistas

https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
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da música popular brasileira, como: “Beijo Partido”, com Nana Caymmii; “Que Besteira”, de

João Donato; “Melô da Cuíca”, do grupo Azimuth; “Você Não Passa de uma Mulher”, de

Martinho da Vila; “Não sei”, com Sonia Santos; “Makaha”, de Marcio Montarroyos, “O Boê-

mio”, com Época de Ouro, dentre outras, e entre músicas internacionais, como “Happy”, de

Michael Jackson. Dentre elas, uma que me marcou em especial foi o samba “Pecado Capital”,

de Paulinho da Viola, que estava associada ao personagem principal e tocou na cena do último

capítulo com o infortúnio do personagem sendo assassinado carregando uma mala de dinhei-

ro. Lembro-me também do dedilhado da introdução de violão da composição “Moça”, do can-

tor Wando, bem como da composição “Juventude Transviada”, de Luiz Melodia, com um ar-

ranjo que tinha uma introdução instrumental de guitarra e depois a guitarra seguia como um

dos instrumentos harmônicos, arpejando os acordes com um efeito de modulação univibe70. O

arranjo de “Se Você Pensa”, interpretado por Moraes Moreira, foi marcante também, e até

hoje me impressiona.

A ditadura continuava como sistema de governo vigente e fazia mais uma vítima: o di-

retor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, que foi encontrado morto nas dependên-

cias do DOI-Codi de São Paulo. A arte fazia seu papel de moderador da realidade, e artistas

como Clara Nunes tornam-se recordistas de vendas, estabelecendo um marco para as mulhe-

res da época e tornando-se um modelo artístico reverenciado até hoje. Neste período, Caetano

Veloso, com grande produção, lança dois álbuns simultaneamente que reverberavam elemen-

tos tropicalista: Joia e Qualquer Coisa, com faixas autorais e covers dos Beatles. Fez grande

sucesso com a faixa “Qualquer Coisa” e escreveu mais um capítulo da música popular brasi-

leira. O também baiano Raul Seixas fazia grande sucesso com a música “Tente Outra Vez” do

seu álbum Novo Aeon. Neste período ocorre o Festival Abertura no Teatro Municipal de São

Paulo, produzido pela TV Globo, que teve como segundo lugar o samba “Fato Consumado”,

de Djavan, e o prêmio de Trabalho de Pesquisa “Vou Danado p’ra Catende”, de Alceu Valen-

ça, e o Prêmio de Melhor Arranjo para “Porco na Festa” de Hermeto Paschoal. Estes foram

modelos artísticos em destaque da época e que fizeram parte do repertório musical da minha

família.

Uma lembrança marcante deste momento foi o clipe da música “América do Sul”, de

Ney Matogrosso, exibido em 29 de junho 1975 no programa Fantástico da Rede Globo. No

70 Univibe é um pedal de modulação para criar simulações de chorus e vibrato para guitarra ou órgão elétrico.
Foi lançado nos anos de 1960 destinado a emular o som do efeito Doppler de um falante Leslie.
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ano anterior Ney havia saído do grupo Secos e Molhados, onde havia feito sucesso com as

músicas “Sangue Latino” e “Rosa de Hiroshima”. Ele era um artista da contracultura brasilei-

ra com uma postura crítica ao sistema ditatorial e, para seguir sua carreira solo, divulgou seu

LP Água do Céu – Pássaro gravando vários clipes. Esse clipe tem realmente algo de especial,

e foi condecorado como o prêmio ONDAS", da Espanha, como o melhor musical do ano. No

clipe, Ney Matogrosso aparece fantasiado como um pássaro coberto de penugens, cantando e

dançando sobre uma pedra. O clipe se desenrola com imagens aéreas de helicóptero, com to-

madas de colinas à beira mar do litoral carioca, e outras com ele dentro do helicóptero. As

imagens são impactantes, com sua performance remetendo a um ser arquetípico: meio huma-

no, meio pássaro, que clama pela liberdade humana em nome dos povos da América do Sul.

As imagens oníricas e o som da música ficaram guardados em minha memória como um mnê-

mico atrelado a algo do devir da vida indescritível.  

Neste momento, meus pais compraram um toca-discos da marca Philips modelo gf

460 e mais alguns discos. Eu ficava encantado com os botões, as luzes e o movimento do dis-

co girando com a música tocando. Ficava intrigado: como é que cabiam cantores dentro das

caixas de som? Minha linha de raciocínio indicava que, para sair vozes das caixas, só poderia

haver alguém cantando ali dentro. Minhas conclusões foram induzidas pelo seriado Terra de

Gigantes, em que os atores aparecem bem pequenos em um mundo de humanos gigantes no

misterioso planeta para o qual haviam sido transportados por uma tempestade espacial. Esta

era a possível hipótese e imediata conclusão a que chegara em um instante da minha audição. 

Meus pais tinham em vinil o álbum Promised Land, de Elvis Presley, e vários EPs de

Roberto Carlos, dentre outros artistas. Neste mesmo ano (1975), Tom Jobim lançou o álbum

Urubu, que tinha, dentre outras de sua autoria, as faixas “Boto", “Lígia”, “Correnteza”, "Ân-

gela" e “Valse”. Os arranjos e produção foram do maestro Claus Ogerman. Na gravação, Tom

Jobim tocou piano, piano elétrico, violão e contou com a presença de Miúcha nos vocais, Joe

Farrell no sax soprano, Ron Carter no baixo e Airto Moreira na percussão, dentre outros músi-

cos.

Neste período, tocavam na televisão músicas que eram veiculadas através das trilhas

de novelas, consequentemente nas rádios e nas vendas de LPs. Composições como: “Marina”,

de Caymmi com Dick Farney; “Adeus Batucada”, com Carmen Miranda; “Lábios Que Bei-

jei”, de Orlando Silva; “Blue Suede Shoes” e “Kiss Me Quick”, com Elvis Presley; “Bésame

Mucho”, com Ray Conniff and Orchestra; “Blue Gardenia” e “Tenderly”, de Nat King Cole;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nat_King_Cole
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ray_Conniff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orlando_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dick_Farney


89

“Diana” e “Put Your Head On My Shoulder”, com Paul Anka; “Only You”, com The Platters;

“Rei do Mar”, de  Djavan; “Linha do Horizonte”, do  Azymuth; “Terceiro Ato”, de Antônio

Carlos e Jocáfi; “One Day In Your Life”, dos Jackson Five; “Boogie On Reggae Woman”, de

Stevie Wonder; “If I Ever Lose This Heaven”, de Sérgio Mendes e Brazil' 77; "Agora Só Fal-

ta Você” e “Esse Tal de Roque Enrow”, de Rita Lee; “Sempre Cantando”, de Moraes Moreira;

“Um Resto  de  Sol”,  Gérson Conrad e  Zezé  Motta; “Bravo!”,  com Orquestra  Som Livre

Abertura; “Nosotros”, com Joyce; “Dentro de Mim Mora um Anjo”, com Sueli Costa; “Picca-

dilly Rock” de Eduardo Dusek; “História de 3 Amores”, de Rachmaninoff; “Adágio da Sonata

ao  Luar”,  de  Raymond  Lefèvre;  “Terceira  Sinfonia  Em  Fá  Maior  (3°  Movimento)”,  de

Brahms; “Minueto Nº 9”, de Paderewski; “Noturno Em Mi Bemol Maior (Opus 9 N° 2)”, de

Chopin; “Concerto Para Piano Em Si Bemol Menor”, de Tchaikovsky; “Ária” (Da Suíte em

Ré Maior), de  Bach; “Valsa das Flores”, de  Tchaikovsky, e o “Canto do Cisne Negro” de

Villa-Lobos.

Em 1976 comecei a frequentar a Escola Ana Néri, no bairro da Pituba, que ficava

próxima à nova morada. Na escola em Mataripe eu frequentava a mesma classe que minha

irmã, embora ela fosse mais velha. Quando ingressei na nova escola, tive que repetir o ano,

pois alegaram que seria melhor ajustar minha idade à série letiva correspondente. Meus pais

concordaram, mas me recordo de vivenciar uma sensação de desprestígio e perda de tempo

em repetir por um ano um compromisso que já havia cumprido.   

Em 1976, o programa “Globo de Ouro”, que já existia na programação desde o fim de

1972, passou a ser exibido às sextas-feiras, às 21 horas, com a presença de estudantes convi-

dados para participar como plateia das gravações no  Teatro Fênix, no  Rio de Janeiro. Em

agosto de 1976, quando o Programa Silvio Santos  deixou de ser transmitido pela TV Globo,

o  Globo de Ouro passou a ser exibido semanalmente, aos domingos, durante um ano até re-

tornar à programação das sextas-feiras à noite. Outra mudança na programação deste ano foi o

Muppet Show, programa de fantoches criado em 1955 por Jim Henson, que influenciou a cria-

ção do programa Vila Sésamo. Nesta mesma programação, a propaganda eleitoral no rádio e

na televisão, que era algo constante até então, teve sua frequência reduzida. Os vídeos exibi-

am na tela da televisão os candidatos com uma tarja verde e amarela, simulando uma faixa do

exército.

Entre fevereiro e dezembro de 1976, passava na programação das novelas trilhas sono-

ras compostas por músicas como: “Meu Mundo e Nada Mais”, de Guilherme Arantes; ”Fasci-
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nação”, com Elis Regina; "Latin Lover", de João Bosco; "Só Louco", com Gal Costa; "Nuvem

Passageira", com Hermes Aquino; "Coisas da Vida", de Rita Lee; "A Dor a Mais", de Francis

Hime; "O Casarão", de Dori Caymmi; "Retrato", com Sueli Costa; "Theme From S.W.A.T.”;

"As Rosas Não Falam",  com  Beth Carvalho; "Olhos Nos Olhos",  com Agnaldo Timóteo;

”Menina dos Cabelos Longos", de Agepê; "Choro Chorão", de Martinho da Vila. 

Uma novela que marcou minha memória, provavelmente pela resposta afetiva dos meus

pais, foi Estúpido Cupido, exibida no horário das 19 horas, entre 25 de agosto de 1976 e 28 de

fevereiro de 1977, que teve em sua trilha sonora versões em português de músicas estrangei-

ras. Passou também Duas Vidas, entre 13 de dezembro de 1976 e 13 de junho de 1977, às  20

horas. As trilhas sonoras eram formadas por composições como “Banho de Lua”, de  Celly

Campello; ”Diana", de Carlos Gonzaga; "Meu Mundo Caiu”, com Maysa; "Broto Legal”, de

Sérgio Murilo; "Por Uma Noite”, com Stradivarius; "Boogie do Bebê”, com Tony Campello;

"Biquíni Amarelo”, de Ronnie Cord, "Ela É Carioca”, com Os Cariocas; "Estúpido Cupido",

com Celly Campello; "Tutti Frutti”, de Little Richard; ”Ruby", de Ray Charles; “America", de

Trini Lopez; “Don't Be Cruel”, de Elvis Presley; e “Puppy Love”, com Paul Anka.

Nesta época foi lançado o LP É a Massa, da dupla Dodô e Osmar, em contraponto ao

perfil das músicas veiculadas na televisão. Esta música tornou-se icônica no repertório dos

instrumentistas de guitarra baiana. Devido ao seu alto grau de virtuosismo, tornou-se um gran-

de desafio qualificador entre os “guitarristas baianos”. O guitarrista Armando Macêdo, que já

havia alcançado status nacional de bandolinista virtuose com o prêmio do programa A Grande

Chance, da TV Tupi, afirma que a composição “Brasileirinho" está para o cavaquinho assim

como “Noites Cariocas” está para o bandolim e “A Massa” está para a guitarra baiana.

O cantor Moraes Moreira, que havia deixado o grupo Novos Baianos no ano anterior,

1975, foi apresentado por Wally Salomão à família Macêdo, aproximando-se da música “trie-

letrizada" do carnaval baiano. Esta aproximação desdobrou-se em um período bastante produ-

tivo da música da Bahia, com composições como “Chão da Praça”, “Eu sou o Carnaval”,

“Pessoal do Alô”, “Bloco do Prazer” e “Pombo Correio”, tornado Moraes Moreira o primeiro

cantor de trio elétrico e puxador de trio. Estas músicas passaram a compor o repertório de fes-

tas da cidade de Salvador, especialmente no período de carnaval. Um pouco mais tarde fui a

alguns bailes de carnaval no Clube Português da Bahia, na Pituba, e pulei e dancei ao som

destas músicas, que traziam uma nova combinação de elementos musicais e letras que fala-

vam da cidade de onde eu moro, traduzindo o cotidiano de sua população. 
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No início de 1977, minha vida social se resumia à rua em que morava na Pituba e à Es-

cola Ana Néri, que já frequentava desde o ano passado. Foram nestes ambientes que passei a

experimentar música, pois meus pais raramente iam a concertos ou apresentações artísticas

com as múltiplas tarefas do cotidiano. Meu pai trabalhava de 8 às 17 horas, de segunda a sex-

ta, enquanto minha mãe tomava conta dos três filhos durante o dia. Por vezes havia confusão

e ela trancava cada um em um quarto de castigo. Ela fazia aulas de pintura, costura e inglês no

EBEC. Gostava de ouvir LPs na radiola Philips, como o disco Passo do Elefantinho e outros

de Roberto Carlos.

Não muito distante dos lugares onde me socializava em Salvador, o ano de 1977 foi

bastante produtivo em termos artísticos. Neste ano foi criado o grupo A Cor do Som e o bloco

pernambucano  Galo da Madrugada.  Renato Russo gravou sua primeira música pelo  Aborto

Elétrico e começou a ser produzida pela Rede Globo a série infantil Sítio do Picapau Amare-

lo, tornando-se um imenso sucesso com duração de dez anos, até seu término em 1986. Neste

ano também começou a ser transmitida a série Os Trapalhões, com o quarteto de comediantes

Didi Mocó, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. O inesquecível tema de abertura, composição

do saudoso guitarrista cearense Zé Menezes, um dos pioneiros e protagonistas da guitarra no

Brasil.

O governo no Brasil continuava com os militares, e em 1 de abril de 1977 o presidente

Ernesto Geisel fecha o Congresso Nacional para reabri-lo em 14 de abril com a emenda cons-

titucional n° 8. No dia 3 de agosto a escritora Rachel de Queiroz torna-se a primeira mulher

eleita para a Academia Brasileira de Letras. No dia 16 de abril morre Elvis Presley, e no dia

seguinte o escritor Jorge Amado lança o romance Tieta do Agreste, uma das suas obras mais

populares. O jogador de futebol  Pelé, do clube norte-americano New York Cosmos, marcou

seu último gol e venceu o Santos Futebol Clube em 1 de outubro por 2 a 1 nos Estados Uni-

dos, despedindo-se de sua carreira profissional, e em  11 de outubro foi criado o Estado do

Mato Grosso do Sul.

A música  pop rock mundial ganha força com suas produções, e em  3 de Março de

1977 o grupo ABBA faz show histórico na Austrália e lança ABBA - The Album. Neste ano,

The Bee Gees lança o álbum de maior sucesso dos anos 70 e início de 80: Saturday Night Fe-

ver, com 48 milhões de copias vendidas e só superado por Thriller, de Michael Jackson, de

1982. David Bowie lançou seu sucesso Heroes, o AC/DC lançou Let There Be Rock, o Queen

lançou News Of The World, com os clássicos "We Will Rock You" e “We Are The Champi-
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ons”, o Kiss lança o álbum Love Gun, o Pink Floyd lançou o disco Animals e o grupo cana-

dense Rush lançou A Farewell to Kings. Neste mesmo ano é criada a banda Menudos, em Por-

to Rico.

Neste período a televisão exibia novelas que tinham músicas em suas trilhas, como

"Filho Único", de Erasmo Carlos;  “Locomotivas", de Rita Lee; "Maria Fumaça”, da Banda

Black Rio Abertura; “Coleção", de Cassiano; "Vôo Sobre o Horizonte”, de Azymuth; "Espere

Por Mim, Morena”, de  Gonzaguinha; “Consideramos", de  Edu Lobo; "Alô, Alô Brasil”, de

Marília Pêra; "That's The Trouble”, de Grace Jones; “S' Wonderful", de João Gilberto; "Mani-

nha", de Miúcha, Tom Jobim e Chico Buarque; "Cantando", de Paulinho da Viola; "Tigresa",

de Gal Costa; "Vai Levando", de Miúcha e Tom Jobim; "Valsa", de Tom Jobim; ”Sem Essa",

de Jards Macalé; ”Lamento", de Dilermando Reis; "I Remember Yesterday", de Donna Sum-

mer[1] ; "C'est La Vie", de Emerson, Lake & Palmer; e "Love So Right", dos Bee Gees.

Uma música que marcou minha memória foi "Alegria, Alegria”, de  Caetano Veloso,

com sua abertura apoteótica e a atípica letra de forte apelo visual, somada ao som das guitar-

ras dos Beach Boys. A música havia feito muito sucesso antes de eu nascer, mas agora chega-

va aos meus ouvidos pela telenovela Sem Lenço, Sem Documento, que tinha outras músicas

em sua trilha sonora, como: "A Noite Vai Chegar”, com Lady Zu; "Pombo Correio”, de Mora-

es Moreira; Leãozinho” de  Caetano Veloso; "Onde Tu Tá, Neném?”, de  Luiz Gonzaga; e

“Emotion” com Samantha Sang e Bee Gees.

Assisti pela primeira vez a um trio elétrico com cornetas na praça Nossa Senhora da

Luz na Pituba. Durante um dia de sol, vi o trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, senta-

do no dorso de meu pai, adentrar a praça com uma multidão. Armandinho já havia formado o

grupo de frevo Trio Elétrico Mirim em 1962, e a banda de rock Hell's Angels em 1967. Meus

pais contavam repetidas vezes que na época que moravam na rua 8 de Dezembro, na Barra,

antes de minha irmã nascer, sempre viam Armandinho andando no Porto da Barra, e naquela

época ele tinha ganho o prêmio de 1º lugar no programa A Grande Chance, da TV Tupi, apre-

sentado por Flávio Cavalcanti.  Armandinho,  que desde 1974 juntou-se a  seu pai e outros

músicos para formar a banda  Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar, neste ano formou

com outros músicos o conjunto A Cor do Som. A banda, que inicialmente acompanhou o can-

tor Moraes Moreira, a partir do Rio de Janeiro era formada por Armandinho guitarra, guitarra

baiana e  cavaquinho;  Dadi no  baixo e vocal, Mu Carvalho nos  teclados e vocal e  Gustavo

Schroeter na bateria. Lançou seu primeiro disco em 1977, de caráter predominantemente ins-
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trumental com misturas entre rock, jazz e música brasileira, tendo a participação dos percussi-

onistas Joãozinho, Ari e Neném. O grupo buscou uma síntese instrumental brasileira de choro,

baião e música baiana com o rock inglês progressivo tendente à época.

Em 1978 eu assistia a seriados de tevê como Daktari, Viagem ao Fundo do Mar, Ül-

traman, Ultraseven, Robô Gigante, Tarzan, Viagem ao Túnel do Tempo, Batman e A Feiticei-

ra, dentre outros. Meu universo musical era relacionado à escuta musical desatenta  e semia-

tenta, mas bem longe de mim grupos lançavam seus trabalhos, como o The Police e seu disco

de estreia, ou Os Bee Gees com o disco de ouro pelas músicas "Staying Alive", "Night Fever",

"How Deep Is Your Love" e "More Than a Woman" pelo álbum Saturday Night Fever, lança-

do em 1977.

Neste momento a música disco fazia um grande sucesso no ocidente, e aqui no Brasil

foi exibida a telenovela Dancin' Days, no horário das 20 horas, entre 10 de julho de 1978 e 27

de janeiro de 1979. A trilha sonora tinha, dentre outras, as faixas ”João e Maria", com Chico

Buarque e  Nara Leão;  "Amante Amado",  de  Jorge Ben;  ”Dancin'  Days",  com  Frenéticas;

"Amanhã", de Guilherme Arantes; "Agora É Moda", com Rita Lee, “Solitude”, de Gal Costa;

e ”Copacabana", de Dick Farney. A trilha internacional é quase toda composta de músicas do

estilo disco, e vendeu quase um milhão de cópias, superando o recorde anterior da trilha naci-

onal de Estúpido Cupido. As faixas foram: “Dancin' Days Medley (Night Fever / Stayin' Alive

/ You Should Be Dancing / Nights on Broadway / Jive Talkin' / Lonely Days / If I Can't Have

You / Every Night Fever)”, por Harmony Cats; “Three Times a Lady”, por The Commodores;

“The Wages of Sin”, por Santa Esmeralda; "Macho Man", por Village People. Outras teleno-

velas que passaram na programação da época trouxeram em suas trilhas as músicas: "Te Con-

tei?”; "Foi Assim”, por Fafá de Belém; "How Deep Is Your Love”, pelos Bee Gees; “Sosse-

go", por Tim Maia; “Venha", por Paulo Sérgio Valle; e "Não Existe Pecado ao Sul do Equa-

dor", por Ney Matogrosso.

Por volta do ano de 1979, fiz mais uma viagem de carro com minha família para visitar

os meus parentes em Tersina. Saímos pela manhã bem cedo, chegamos ao fim da tarde com

muita chuva em Petrolina, dormimos em um hotel da cidade, e seguimos viagem no dia se-

guinte após o café da manhã. A chuva continuava durante a viagem por alguns quilômetros, e

em um determinado momento estávamos diante de um cenário raro: uma paisagem composta

de galhos secos e barro do Sertão, encharcados e meio alagados pela água da chuva torrencial

que caía na estrada e na região. Até hoje guardo estas imagens que simbolizam esta viagem de

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ney_Matogrosso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_S%C3%A9rgio_Valle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Maia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bee_Gees
https://pt.wikipedia.org/wiki/How_Deep_Is_Your_Love
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faf%C3%A1_de_Bel%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Village_People
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macho_Man_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Esmeralda
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Commodores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Harmony_Cats
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lonely_Days
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jive_Talkin'
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nights_on_Broadway
https://pt.wikipedia.org/wiki/You_Should_Be_Dancing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stayin'_Alive
https://pt.wikipedia.org/wiki/Night_Fever
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%BApido_Cupido
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_disco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dick_Farney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Lee
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Arantes
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Fren%C3%A9ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Ben
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nara_Le%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1978
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novela_das_oito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bee_Gees
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Police
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock


94

cunho familiar e o espaço geográfico da minha herança familiar. Nesta época faziam sucesso

as músicas "Pai", de Fábio Jr., "Explode Coração", com Maria Bethânia, e “How You Gonna

See Me Now?", de Alice Cooper.

Os fatos que marcaram este ano foram a posse do General João Figueiredo como o 30°

presidente do Brasil, no dia 15 de março de 1979. Embora um general estivesse na presidên-

cia, pela primeira vez uma mulher, Eunice Michiles, ocupou um lugar no Senado Federal e foi

fundada a Associação Nacional de Jornais, em defesa da liberdade de imprensa. Na esfera mu-

sical ocidental, a banda Supertramp lança seu álbum de maior sucesso: Breakfast in America.

Michael Jackson lança seu primeiro álbum solo em fase adulta: Off the Wall, um álbum his-

tórico de música black mais vendido da história. Em novembro o Pink Floyd lançou o álbum

The Wall, e em dezembro a banda The Clash lança o seu álbum London Calling, que se tornou

um clássico da música punk. A cantora baiana Simone é escolhida para interpretar “Começar

de novo”, canção tema da série de TV Malu Mulher, da Rede Globo, e maior sucesso daquele

ano. A banda australiana AC/DC lança um dos álbuns de maior sucesso: Highway to Hell, que

os levou à fama mundial. 

De entre 19 de março e 3 de agosto de 1979, passou na programação da televisão a tele-

novela Feijão Maravilha,, com as músicas "Nada Importa”, por Robson Jorge; "O Preto Que

Satisfaz”, por  As Frenéticas; "Tic-Tac do Meu Coração”, por  Ney Matogrosso; "A Voz do

Morro”, por Luiz Melodia; "Smile”, por Lincoln Olivetti; "In The Navy”, com Village People;

"My Life”, de Billy Joel; e "I Want Your Love", de Chic. Outra novela que passou na progra-

mação com suas trilhas sonoras foram Marron Glacê, com as músicas "Foi Para o Seu Bem",

de Tim Maia; “Grilo na Cuca”, de Dudu França; "Marron Glacé", de Ronaldo Resedá; "Chove

Lá Fora", de Tito Madi e Freddy Cole; "Help!", de Caetano Veloso; "Another de Cha Cha", de

Santa Esmeralda; "It's a Sad Affair", de  Peter Frampton; e "We Got Love", de Neil Young.

Havia outras músicas neste momento, como "Super-homem", de Gilberto Gil; "Outubro", de

Milton Nascimento; "Trocando Em Miúdos", com  Emílio Santiago; "Horizonte Aberto", de

Sérgio Mendes; "Força Estranha", com  Gal Costa; "Jardim da Solidão", com  Clara Nunes;

"Passional", com Fátima Guedes; "Good Times", do Chic; "I'll Never Love This Way Again",

com Dionne Warwick; "Sultans Of Swing", do Dire Straits, “Still”; e "Magic Lady", de Sérgio

Mendes.

No ano de 1979, uma música que marcou minha memória foi a música "Bandolins",

de Oswaldo Montenegro e José Alexandre. Esta canção ficou em 3º lugar no Festival de MPB
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produzido pela emissora de televisão TV Tupi, que ocorreu no Palácio das Convenções do

Anhembi, em São Paulo. A classificação final do festival premiou com o 1º lugar a música

"Quem me Levará Sou Eu", de Manduka e Dominguinhos, e, com o 2º lugar, "Canalha", de

Walter Franco. Outros participantes do festival foram A Cor do Som, interpretando "Palco",

de Gilberto Gil; "Sabor de Veneno", de  Arrigo Barnabé, interpretada por Arrigo Barnabé e

Banda Sabor de Veneno; "Maria Fumaça", da dupla gaúcha Kleiton & Kleidir; e "Tira os Ócu-

los e Recolhe o Homem", de Jards Macalé, interpretada por Jards Macalé e Moreira da Silva.

Neste  ano outras  músicas  de sucesso foram “Zanzibar",  “Abri  a  Porta” e  “Beleza

Pura”, do grupo A Cor do Som, que tinha lançado o LP Frutificar neste ano. O álbum Frutifi-

car vinha com as faixas: “Frutificar”, “Abri a Porta”, “Ticaricuriquetô”, “Beleza Pura”, “Poro-

rocas, “Swing Menina”, “Assanhado”, “Itacimirim”, “Viver Pra Sorrir”, “Frutificar”. A canto-

ra Amelinha despontou como cantora com o lançamento do LP Frevo Mulher. A cantora Rita

Lee lança álbum com os sucessos “Mania de Você”, “Chega Mais”, “Doce Vampiro" e “Maria

Mole”.

A partir de 1980, em Salvador a produção musical associou-se a uma estética afro, tor-

nando-se uma forma de militância que procurava uma afirmação social como referência para

o grande contingente negro da cidade. Aliado ao comportamento manifesto, havia uma produ-

ção de discurso antirracista que se expressava nas letras das canções, através da reafricaniza-

ção do carnaval da Bahia. Grupos e artistas como Tonho Matéria, Olodum, Gerônimo, Luiz

Caldas e Acordes Verdes, Malê Debale, AraKetu, Ilê Aiyê, e muitos outros, passaram a ex-

pressar pela primeira vez publicamente uma música fruto de uma miscigenação cultural que

desde sempre aconteceu na cidade de Salvador.

Em abril de 1980, os festivais de música continuam se reafirmando com a realização

do MPB 80, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A TV Globo realizou a produção e a classifi-

cação ficou com o 1º lugar para “Agonia", com Oswaldo Montenegro; o 2º lugar para "Foi

Deus que Fez Você”, com Amelinha, e o 3º lugar para "A massa", com Raimundo Sodré. O

prêmio de melhor intérprete foi para o cantor Jessé, com sua performance na canção "Porto

Solidão", de Zeca Bahia e Ginko. Outras participações marcantes foram "Demônio Colorido",

de Sandra de Sá, "Nostradamus", de Eduardo Dusek, e "Mais Uma Boca", com Fátima Gue-

des. Lembro-me bastante da trilha sonora da telenovela Água Viva, exibida de 4 de fevereiro a

8 de agosto de 1980. O tema de abertura da novela era a música “Menino do Rio”, de Caetano

Veloso, cantada por Baby Consuelo. O arranjo tem uma linha de guitarra marcante em arpejos
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na introdução. Outra música marcante foi "Realce", de Gilberto Gil; o arranjo tem uma intro-

dução de guitarra gravada por Steve Lukather em Los Angeles. A trilha sonora tinha grandes

canções na voz de grandes cantoras além do tema de abertura, como "Grito de Alerta" na voz

de  Maria Bethânia; "Desesperar Jamais", com  Simone; "Altos e Baixos", com  Elis Regina;

"Noites Cariocas", com  Gal Costa; "Amor, Meu Grande Amor", com  Ângela Rô Rô; "No

Tempo dos Quintais", com Elizeth Cardoso; além das músicas que se tornaram clássicos da

MPB: "Wave", com João Gilberto; e "Cais", de  Milton Nascimento. Na parte internacional,

destaco "Love I Need", de Jimmy Cliff; "Just Like You Do", de Carly Simon; e "Never (Gon-

na Let You Go)", do Charme. 

Em 7 de julho de 1980, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, faz uma visita ao bairro

de “Alagados" em Salvador. Lembro de ir vê-lo passar de papamóvel na orla da Pituba, com

meus pais, próximo ao extinto Clube Português. Meus pais sempre tiveram uma orientação

católica e assim me orientaram religiosamente, pois no ano seguinte faria a minha primeira

comunhão. Nesta época já havia bailes no Clube Português, e a banda que estava sempre

presente era a banda Scorpius, que tinha Bell Marques no vocal e Missinho na guitarra, dentre

outros. Nos dias de festas conseguíamos ouvir o som lá de casa, embora o clube estivesse a

pouco mais de um quilômetro de minha casa. Havia outro clube mais próximo de casa, o

antigo Clube Baneb, ao lado do Posto dos Namorados. Eu comecei a fazer natação neste local

com meus irmãos, e no início cheguei a ser resgatado da piscina pelo professor após me lançar

intrepidamente n’água, mesmo sem saber nadar direito. Nós nadávamos e, no final da aula,

comíamos  misto quente com Coca-Cola, que vinha com os personagens de Walt Disney nas

tampinhas. 

A companhia concorrente, da Pepsi-Cola, lançou uma campanha com a promoção de

tampinhas premiadas com direito a um LP com os “Grandes Sucessos da Parada”. Lembro

que de alguma forma apareceu um engradado de refrigerantes Pepsi lá em casa e colocamos

todos os  cascos  arrumados  horizontalmente  dentro  do  freezer.  Após  alguns  dias  e  cascos

abertos, abri a porta da geladeira com minha irmã ao lado e apontei para uma garrafa dizendo

“está premiada”, minha irmã perguntou como eu sabia e respondi que simplesmente sabia que

estava, então abrimos e ganhei o disco. O repertório era constituído por "Não Chore Mais",

com Gilberto Gil; "Não Levo Nada A Sério", com as  Frenéticas; "Ele Mexe Comigo", com

Baby  Consuelo; "Medo  De  Avião",  com  Belchior; "Meu  Coração",  com  Pepeu  Gomes;

"Beleza  Pura",  com  A Cor  Do  Som; "Da  Ya  Think  I'm Sexy?”,  de  Rod  Stewart; "Love
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Ballad", de George Benson; "Look At The Mountains”, de Jimmy Cliff, dentre outras. 

Neste momento passou na programação a telenovela Coração Alado, entre 11 de agosto

de 1980 e 14 de março de 1981, que trazia em sua trilha sonora as músicas “Meu bem Que-

rer”, de Djavan, e “Noturno" de Fagner, dentre outras. Também foi transmitida a novela Che-

ga Mais no horário das 19 horas, entre 3 de março e 5 de setembro de 1980. Tinha em sua tri-

lha sonora composições como "Abri a Porta", do grupo A Cor do Som; "Menino Sem Juízo",

com Alcione; "Chega Mais", com Rita Lee; "Trilhos Urbanos”, de Caetano Veloso; "Linha de

Passe", de João Bosco; "You and I”, com  Paul Anka; "Feeling Old Feelings”, com Dionne

Warwick; e "You Set My Dreams to Music”, de John Travolta.

As músicas que fizeram sucesso na época foram “Coração Bobo”, de Alceu Valença, e

“Meu Bem Querer”, de Djavan, do seu álbum Alumbramento – que traz ainda "A Rosa”, de

Chico Buarque, e "Lambada de Serpente", em parceria com Cacaso. A cantora Rita Lee lança

o álbum Lança Perfume, com os sucessos "Lança Perfume”, "Baila Comigo” e "Caso Sério”.

No verão do começo de 1981, a música que se projetava no carnaval assumia-se cada

vez mais afrobaiana e com mais decibéis de som. Começa a haver ampliações nas estruturas

dos trios e em seus sistemas de som, cada vez mais potentes. As entidades carnavalescas afro-

baianas tiveram uma dinâmica de divisões de blocos e deslocamentos de músicos, como a saí-

da de Neguinho do Samba do Ilê Aiyê e ida ao Olodum, onde começa um novo trabalho que

deu força e projeção ao grupo. O AraKetu se firmou como expressão musical popular, consa-

grando-se campeão do Carnaval de Salvador. Em 1981, ainda tinha em casa o velho violão

Del Vecchio de minha mãe que ela raramente tocava. Eu me arriscava muito pouco ao violão,

mas lembro de ter as cordas escuras e a madeira bem seca com um cheiro característico dos

instrumentos da época. Todos os três filhos faziam natação, mas meus pais já estavam pensan-

do em uma segunda atividade extra classe. Minha irmã quis fazer balé; eu e meu irmão ainda

não sabíamos o que fazer. Fui para o judô; mas só fiquei um mês, pois voltei da aula falando

um palavrão. Depois tentei ginástica olímpica, de que gostei, mas era muito longe lá de casa.

Optou-se pelas aulas de música: eu estudaria violão e meu irmão piano.

Começamos a procurar professores que nos atendessem, mas, enquanto não encontrá-

vamos alguém, minha atenção voltava-se para a música que me era oferecida “espontanea-

mente”. Neste momento passou na programação um nova edição dos festivais realizados pela

TV Globo, intitulado MPB Shell 81, realizado mais uma vez no Maracanãzinho, Rio de Janei-

ro. A classificação final deu o 1º Lugar para a música "Purpurina", de Jerônimo Jardim e inter-
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pretada por Lucinha Lins; o 2º lugar à composição "Planeta Água", de Guilherme Arantes, e o

3º Lugar a  "Mordomia", de Ari do Cavaco e Gracinha, interpretada por Almir Guineto. Eu

me recordo de me envolver com a música "Planeta Água”.

Nós frequentávamos na época o Ceper Clube, clube dos empregados da Petrobrás lo-

calizado na Praia do Flamengo, do lado norte da praia do atual Hotel Catussaba. Meu pai saia

cedo para o clube para pegar o primeiro “baba das 7 horas". Nós íamos junto e sempre chegá-

vamos bem cedo à praia, onde podíamos apreciar a alvorada. Este rito semanal começou a

acontecer alguns poucos anos depois de chegarmos para morar na Pituba e estendeu-se duran-

te o resto da minha infância, seguindo pela adolescência. Eu desenvolvi uma relação de convi-

vência com o mar, seu som e ritmo, com os sons, o sol de Salvador e o brilho das cores que

esta cidade sempre teve.   

Nesta época passava no horário das 19 horas a telenovela Plumas e Paetês, produzida

e exibida pela Rede Globo entre 8 de setembro de 1980 e 24 de abril de 1981, e tinha em sua

trilha sonora composições como: "Nosso Estranho Amor”, de Marina Lima e Caetano Veloso;

”Nova Manhã", do  14 Bis; ”Quem Tem a Viola", do Boca Livre, cujo arranjo começa com

uma linha de banjo típica do country; ”Quero Quero", de Cláudio Nucci; ”De Onde Vem”, da

Banda Black Rio; ”Semente do Amor”, d’A Cor do Som; ”Prêt-à-Porter”, de Robson Jorge;

"Meu Amigo, Meu Herói", de  Zizi Possi; "A Última Moda”, de  Ronaldo Resedá Abertura;

"Give Me the Night”, de George Benson; "The Strangers”, de Genghis Khan; e "No Night So

Long”, de  Dionne Warwick. Nessa época também passava no horário das 20h a telenovela

Baila Comigo, exibida de 16 de março a 26 de setembro de 1981, que tinha em sua trilha so-

nora composições como: "O Lado Quente do Ser", de  Maria Bethânia; "Deixa Chover" de

Guilherme Arantes; "Lua e Estrela" de Caetano Veloso; "Loucura", de Cauby Peixoto; "Pano

de Fundo", de  Fafá de Belém; e ”Baila Comigo" de  Robson & Lincoln, que era o  tema de

abertura, com o som orientado para o west coast soft jazz, com som de guitarra com oitavador,

uma das guitarras fazendo uma linha de swing.

Outra telenovela desta mesma emissora da época foi  O Amor É Nosso,  às 19 horas,

pela Rede Globo, de 27 de abril a 23 de outubro de 1981 que tinha em sua trilha sonora com-

posições como: "Bem Simples”, de  Roupa Nova; "O Maior Mistério", de  Renato Teixeira;

"Jogada Pelo Mundo”, de Gal Costa; “Sentinela", de Milton Nascimento; ”Eu Me Rendo”, de

Fábio Júnior; "Pra Ser o Sol”, d’A Cor do Som; "Tesouros da Juventude", de Lulu Santos.

Jogo da Vida foi mais uma telenovela da  Rede Globo das 19 horas, entre  26 de outubro de
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1981 e 7 de maio de 1982 e tinha em sua trilha sonora composições como: "Onde a Dor Não

Tem Razão”, de Paulinho da Viola; "Daquilo Que eu Sei”, Ivan Lins; “Alto Astral”, do A Cor

do Som; ”Clarear”, de Roupa Nova Geral; e "Gostava de Ser Quem Era", de  Amália Rodri-

gues, dentre outras.

No ano de 1981, já com dez anos, comecei a fazer aulas de violão com uma professora

no bairro de Amaralina; ela estudava violão no curso de extensão da Católica. Seu nome era

Cristina e minha mãe me levava até lá para fazer as aulas de iniciação ao violão. Eu carregava

comigo o violão da marca Del Vecchio e um pequeno caderno pautado, com lápis e borracha.

Ela começou me explicando o nome das cordas soltas do violão, como posicionar a mão sobre

o instrumento e depois mostrou-me como desenhar as bolinhas no pentagrama. A professora

recomendou o livro  Minhas Primeiras Notas ao Violão, do músico Othon Gomes da Rocha

Filho, que logo passei a utilizar.

No início de 1982, meus pais adquiriram um sistema integrado de som da marca pau-

lista Gradiente, o modelo System 106, que veio com um par de caixas acústicas e três peças:

um toca-discos, um receiver com rádio e equalizador, e um tape deck de fitas k-7. A qualidade

deste equipamento era muito superior à do toca-discos Philips Gf 460, e tinha ainda toca fitas

e rádio. A experiência estéreo do som era muito mais acentuada em volume, e a percepção dos

detalhes dos arranjos era maior e mais profunda: os graves tinham maior definição e o som

era claro, com bem menos ruídos. Em 1979, com a projeção no mercado, fruto das políticas

de proibição de equipamentos eletrônicos e a isenção de impostos sobre produtos industriali-

zados na Zona Franca de Manaus, a empresa Gradiente havia adquirido a empresa inglesa

Garrard, produtora de toca-discos, além da empresa de áudio concorrente Polyvox, passando a

construir esta linha de produtos modulares mais sofisticados. 

Logo que adquirimos o System Gradiente, meu pai comprou o LP Hooked on Clas-

sics: um álbum de Louis Clark com a Royal Philharmonic Orchestra, publicado em 1981 pela

K-tel e distribuído pela RCA Records. O álbum vinha com uma seleção de músicas do reper-

tório erudito  executadas  pelas  orquestras  sobre  uma condução rítmica quaternária,  com o

bumbo nos tempos 1 e 3, e a caixa, com som de disco, nos tempos dois e quatro. O repertório,

que passava por uma vasta seleção de músicas como:"Piano Concerto no. 1 in B flat minor Op

23”, de Tchaikovsky; “Flight of the Bumblebee”, de Rimsky-Korsakov; “Symphony no. 40 in

G minor”, de Mozart; “Rhapsody in Blue”, de Gershwin; "Karelia Suite Op 11”, de Sibelius;

"Symphony no. 5 in C minor Op 67”, de Beethoven; "Toccata in D minor”, de J. S. Bach;
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"March of the Toreadors”, de Bizet; "1812 Overture”, de Tchaikovsky, dentre outras. Este ál-

bum serviu para mim como uma introdução ao repertório do gênero. 

Neste verão começou a tocar nas rádios algumas músicas do álbum Fantasia, da can-

tora Gal Costa, como “Festa do Interior”, composta por Moraes Moreira e Abel Silva, “Açaí”

de Djavan, “Canta Brasil”, composta por David Nasser e Alcyr Pires Vermelho, "Massa Real”

e “Meu bem Meu Mal", de Caetano Veloso. Este disco foi gravado ao vivo no Canecão, Rio

de Janeiro, no dia 23 de Junho de 1981, e recentemente assisti a uma entrevista em que Gal

narra as sabotagens que sofreu no dia da gravação, com trocas de endereçamento de canais da

mesa de som, afetando a sonorização do show e, consequentemente, gerando várias críticas

negativas, embora as músicas tenham feito muito sucesso e tocado bastante no novo sistema

de som.

Entre os meus colegas da rua e da escola, comentavam-se as bandas Camisa de Vênus,

Trem Fantasma, Mar Revolto, Rosa dos Ventos. Na televisão,  passava às 20h a novela Bri-

lhante. Tinha em sua trilha sonora a faixa "Luiza", de Tom Jobim, dentre outras, como: "Me

Deixas Louca", com Elis Regina; "Meu Mal", com Gal Costa; "De Leve (Get Back)", com

Lulu Santos; "Doce de Coco", com  Elizeth Cardoso; "Canção da Manhã Feliz", com  Nana

Caymmi; "Comin' In And Out Of Your Life”, com Barbra Streisand”; "Hurt", com Carly Si-

mon; "Good Time Tonight", com Kool & The Gang; "If Leaving Me Is Easy", com Phil Col-

lins; e "Murmures", de Richard Clayderman.

“Luiza" foi a primeira música de Tom Jobim que me chamou a atenção e fez com que

eu me assumisse seu fã. Com o destaque da abertura da novela e a veiculação nas rádios, tor-

nou-se um sucesso da época. Lembro-me de ouvi-la tocando na rádio no sistema de som e

apreciar a beleza do contorno melódico e a letra de forte sugestão visual da música. Essa com-

posição me despertou para outras do compositor, como “Wave” e “Águas de Março”, que já

era famoso por  suas  produções  como  Stone Flower (1970),  Matita  Perê (1973)  e  Urubu

(1975).

No início do ano de 1982, ainda com dez anos, continuava com as aulas de violão com a

professora Cristina no bairro de Amaralina. Começamos a seguir a paginação do ilustrado

método, e iniciei tocando os primeiros exercícios de cordas soltas, aprendendo os valores das

notas  e  ouvindo  a  professora  tocar  os  exemplos.  Seguindo  a  paginação  do  livro,  que  ia

aumentando o nível de dificuldade das músicas, passei a tocar “Minha Primeira Valsa”, depois

“Valsa N˚ 2” passando por outras, como "Valsa Serenata”. Consegui evoluir até aí, mas a meta
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final do livro é o clássico “Romance de Amor".  Após esta última peça há uma lista com

dezesseis linhas de acompanhamento escritas em excertos e suas denominações. Não cheguei

a estudar o método por completo, apenas algumas peças musicais e alguns acompanhamentos.

Lembro  de  olhar  os  gráficos  e  ficar  confuso  entre  tantas  linhas  e  desenhos  explicativos

misturados com a escrita musical e os números de cordas, dedilhados e digitação. Era muita

informação para um jovem rapaz.

No começo do ano de 1982, prestei exame para admissão no curso Básico de Violão da

UFBA.  No  dia  do  teste  havia  muita  gente  na  escadaria  da  frente  da  escola,  e  enquanto

esperava ouvi algumas pessoas comentando que no teste cairiam as armaduras das tonalidades

e que era necessário saber as sequências de sustenidos e bemóis. Fiquei assustado, pois até

então só sabia o nome das notas das linhas e espaços, e as únicas armaduras de que ouvira

falar foram as dos heróis de desenhos animados, as dos cavaleiros medievais dos filmes da

sessão da tarde e as dos soldados do forte apache dos meus brinquedos.  

Lembro-me de estar um pouco tenso com a situação toda, e na hora do teste prático

havia uma fila de espera no corredor que levava à sala 213, onde estavam sendo realizadas as

avaliações e que hoje é a sala em que dou aulas de instrumento. Enquanto esperava a minha

vez, um dos candidatos na fila tocou a introdução da música de Pepeu Gomes, "Eu também

quero beijar”, que tinha sido lançada no ano anterior e se tornado um grande sucesso. Eu

fiquei impressionado, porque sempre quis tocar aquele riff da introdução do arranjo e nunca

tinha ouvido alguém tocar em minha frente. Pensei comigo mesmo: “é isso que quero tocar”.

Fiz os testes como pude, mas era muito imaturo ainda; meu conhecimento teórico era escasso,

assim como minha performance era muito frágil e, consequentemente, fui reprovado. Lembro-

me de receber a notícia com profunda tristeza,  o que me levou às lágrimas. Acredito que

aquilo  de  algumas  formas  me  tocou  profundamente  e,  após  superar  a  decepção,  esta  se

transformou em motivação para uma preparação mais sólida direcionada ao exame no ano

seguinte.

Minha  mãe,  também  sensibilizada  com  meu  revés,  procurou  a  indicação  de  um

professor que fosse prata da casa, que estivesse mais próximo dos processos de musicalização

da escola, como repertório e práticas específicas. Indicaram um professor chamado Zé Carlos,

natural  de  Feira  de  Santana.  Ele  estabeleceu uma estratégia  de  preparação para  o exame

durante o ano com uma peça de Fernando Sor. Era uma peça de curta duração, a partitura não

preenchia uma folha, mas foi o suficiente e de bom tamanho para manter o foco e preparar-me
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devidamente. Eu consegui construir uma rotina sólida entre a escola, natação, jogar bola na

rua e tocar violão.   

Nesta época estreou em 6 de março de 1982 o programa Cassino do Chacrinha: um dos

mais populares programas da televisão brasileira, com grande audiência nas tardes de sábado.

Era um programa de auditório que apresentava atrações musicais e shows de calouros com ju-

rados “especiais". Havia uma avaliação e, caso o candidato fosse buzinado como sinal de re-

provação por algum deles, recebia do próprio apresentador pernambucano Abelardo Barbosa,

o Chacrinha, um abacaxi como prêmio de consolação, encaminhando assim o desafortunado

candidato para o  descasque do fruto. Era uma cena tragicômica que se intercalava com alguns

candidatos bem sucedidos que caíam nas graças do auditório, das Chacretes e dos jurados. Ar-

tistas consagrados e novos na cena musical nacional faziam parte da grade do programa, que

os recebiam calorosamente para performances em  playback. Chacrinha, o Velho Guerreiro,

era uma grande comunicador da era do rádio que transitou para a televisão e conseguiu conec-

tar artistas da música a produtores de todo o país, tornado-se um grande apoiador cultural du-

rante sua vida.

A banda Chiclete com Banana lançou em 15 de março de 1982 seu primeiro álbum, o

Traz os Montes nos formatos LP e cassete pela gravadora Baccarola. A banda, que era origi-

nalmente conhecida como Scorpius, até 1982, apresentava-se em festas de formatura seguindo

o perfil das autênticas bandas de baile. Na época já faziam parte do grupo o vocalista Bell

Marques, seu irmão Waltinho e o guitarrista Missinho, dentre outros. A banda apresentava-se

com alguma frequência em bailes no Clube Português da Bahia, que ficava localizado a pouco

mais de um quilômetro de distância de onde eu morava, e nas noites de festas era possível ou-

vir a "sombra" do som da banda vindo lá da festa, que se misturava eventualmente ao som da

televisão que tocava músicas, como por exemplo a balada "Empty Garden", de Elton John;

“How Long?”, de Rod Stewart; e "Anyone out There", do Duran Duran, trilha sonora da no-

vela Sétimo Sentido. 

Em julho de 1982, o pernambucano Alceu Valença lançou o seu clássico álbum Cava-

lo de Pau pela gravadora Ariola, oitavo álbum de estúdio do cantor e compositor. Tornaou-se

o maior sucesso de sua carreira, com algumas faixas, como "Pelas Ruas Que Andei”, “Cavalo

de Pau" e "Como Dois Animais” sendo executadas pelas rádios, além da sua parceria com Vi-

cente Barreto na faixa “Tropicana", maior  hit de sua carreira. Esta produção tem o sotaque

pernambucano marcante do canto de Alceu, em combinação com as guitarras orientadas para
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a sonoridade rock de Paulo Raphael e o baixo de Jorge Degas. O grande sucesso de “Tropica-

na” trazia em seu arranjo um solo de guitarra de contorno melódico marcante que se tornou

um clássico da guitarra brasileira através de suas inúmeras execuções.

Entre 12 de março e 11 de setembro de 1982 aconteceu o festival de música MPB

Shell 82, com sete etapas eliminatórias e a final, mais uma vez, no Maracanãzinho. Eu acom-

panhei o festival pela televisão, e composições que não foram premiadas marcaram mais mi-

nha memória do que as premiadas, a exemplo da canção "Dona", da dupla Sá e Guarabyra:

canção de amor em compasso binário, composto com uma linha melódica suave que se repete

ao logo do verso da parte A; em contraste com esta parte, a melodia ganha mais atividade rít-

mica marcante na parte B. A introdução começa com violões de aço e surge uma guitarra fra-

seando com o volume, usando efeitos de fade in; em seguida, o arranjo vai se desenrolando

com vocais. Recordo-me também da música "Princesa", de Flávio Venturini e Ronaldo Bas-

tos, que, embora não tivesse ido para a final, tocou bastante nas rádios, sendo ambas executa-

das até hoje. O arranjo de "Princesa" começava com linhas melódicas de guitarra, tocadas por

seu irmão Cláudio Venturini, que seguiam intercalando com a voz ao longo do arranjo, fazen-

do o papel de contracanto. Esta canção fez parte do seu primeiro álbum solo Nascente, lança-

do em 1985.

Eu era um pré-adolescente tentando me recuperar do revés sofrido no primeiro exame, e

como estímulo ganhei de presente de aniversário de onze anos o meu primeiro instrumento:

um violão Giannini modelo C-3. O instrumento foi comprado por vários cruzeiros na loja de

instrumentos musicais Primavera que havia no shopping Itaigara. É um violão com som muito

macio e fácil de tocar, eu o tenho até hoje. Tenho o método de violão  Escola Moderna do

Violão,  Isaias Sávio que foi adquirido neste ano logo após a compra do violão.

No fim do ano de 1982, faziam bastante sucesso os discos Luz, de Djavan, e Thriller, de

Michael Jackson. O álbum Luz trouxe músicas que me chamaram a atenção, como "Samurai"

(com a participação de Stevie Wonder na gaita), "Pétala", "Açaí", "Sina", "Esfinge", "Capim"

e  “Luz".  O  álbum  produzido  por  Ronnie  Foster  foi  gravado  por  músicos  brasileiros  e

americanos. As guitarras foram gravadas por Djavan e Paul Jackson Jr.. O álbum Thriller, traz

sucessos como "Billie Jean" e "Beat It", que conta com a participação dos guitarristas David

Williams, Paul Jackson Junior, Eddie Van Halen e Steve Lukather. Estas faixas começaram a

tocar  com  bastante  frequência  nas  rádios,  e  a  guitarra  trazia  uma  forte  identidade  na

linguagem radiofônica produzida. O canal de televisão MTV (Music Television Video) havia
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sido criado  no ano  anterior  nos  Estados  Unidos, e  a  música  pop  ganhava  uma projeção

mundial em proporções sem precedentes.

O governo, embora se mantivesse militar, aparentava tornar-se um pouco menos rígi-

do, e começava a flexibilizar suas ações: o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) concedeu o re-

gistro definitivo ao PT (Partido dos Trabalhadores), realizaram-se eleições diretas para gover-

nadores, senadores, prefeitos, deputados federais e deputados estaduais, e liberou-se a realiza-

ção do primeiro debate ao vivo após a suspensão da proibição até então vigente. No entanto,

as obras faraônicas se confirmavam, e neste ano foi inaugurada a "maior hidrelétrica do mun-

do” até aquele momento, a Usina Hidrelétrica de Itaipu. A repressão também não havia acaba-

do, e em 13 de dezembro de 1982 foram presos em São Paulo 91 membros do Partido Comu-

nista Brasileiro que participavam do 7° congresso do próprio partido.

A situação econômica acompanhava a política, trilhando caminhos difíceis; e no dia 18

de fevereiro de 1983, o governo federal decretou uma maxidesvalorização do cruzeiro. Em 15

de março deste mesmo ano, tomaram posse os primeiros 22 governadores eleitos diretamente

após golpe militar de 1964. O Brasil estava ávido por mudanças em sua sociedade; mas o pro-

cesso era lento, ou inerte e, por vezes, retrógrado. Estas questões reverberavam em meu ambi-

ente cercado de música, em especial a popular; passava longos momentos ouvindo radio, fitas

K7 e LPs nos toca-discos. 

Era o inicio da década de oitenta, no Brasil e nas Américas estávamos em um momen-

to de transição, saindo de um regime de ditadura política e social para a busca do exercício da

democracia. A guitarra, um instrumento fruto dos avanços tecnológicos, encontrou no rock-

and-roll o status de estrela maior, sendo carregada pelos Beatles, Jimmy Hendrix e tantos ou-

tros, embora já despontasse nas mãos de jazzistas desde a primeira metade do século e surgis-

se a primeira guitarra  solidbody em 1955. No Brasil, a música popular teve sua linguagem

sônica marcada pela guitarra e o violão. A guitarra aparecia antes do inicio da bossa nova; em

seguida afirmou-se no tropicalismo, e popularizou-se definitivamente no Brasil com os gran-

des shows e festivais dos anos 80, mostrando-se cada vez mais forte com o surgimento de di-

versas bandas e artistas. Isso me encantava e fez com que realmente me interessasse pelo ins-

trumento e suas possibilidades.

Em 16 de setembro de 1983 foi lançado o filme Flashdance, que tinha na trilha sonora

os sucessos “What a Feeling”, que tem um arranjo com um solo de sintetizador que lembra a

articulação usada na guitarra  blues rock, e a canção “Maniac”, selecionado do álbum solo
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Bossa Nova Hotel do guitarrista Michael Sambello. Esta música também foi marcante, pois ti-

nha um solo de guitarra associado à dança urbana contemporânea que faz parte do enredo do

filme que tem como protagonista uma dançarina do estilo. Minha irmã fazia aulas de dança na

época. O filme era bastante comentado entre nossa turma, e tinha o solo de guitarra supracita-

do, que eu e muitos ficavam vidrados esperando acontecer como ponto de clímax da canção.

O solo se desenvolve após um interlúdio, e a guitarra entra com um som de distorcido com a

nota sendo articulada por um bend, fazendo um desenho melódico com intervalos de quinta

ascendente, um tom descendente e quarta descendente, retornando à primeira nota. Depois vi-

nha uma seção executada com a técnica de articulação  tapping  (digitação) que havia sido

imortalizada por Eddie Van Halen anos antes. 

Em 23 de fevereiro de 1983, às 14h fiz o teste para admissão na EMAC (Escola de

Música e Artes Cênicas), e finalmente consegui ingressar no Curso Básico de Violão com a

peça de Fernando Sor que passara o ano preparando. A professora de violão era Ana Cristina

Tourinho, e além de aulas de instrumento fazíamos parte do Coral Infantil que tinha como re-

gentes Celina Lopes e Carmen Mettig Rocha. A professora Carmen Mettig tornara-se uma es-

pecialista no método do pedagogo Edgar Willems, que tinha seus preceitos pedagógicos ex-

postos em sua produção literária, em especial  As Bases Psicológicas da Educação Musical,

de 1970.

A minha mãe me levava para a Escola de Música, e em alguma destas vezes lembro-

me de encontrarmos o maestro Lindemberg Cardoso nas escadas de acesso interno da escola.

Minha mãe o cumprimentou, disse-lhe que eu era seu filho,  estava iniciando em música e

gostaria de pedir encarecidamente para que me ensinasse alguma coisa sobre música. Ele per-

guntou se eu já sabia o acorde de dó maior no violão e eu respondi que não. Pegou o violão,

mostrou a posição e tocou o acorde. Neste momento eu percebia a escola de música como um

lugar onde se concentravam informações de ordem superior, digna das visitas de meus pais.

 Nesta época eu conheci a atual diretora de teatro e atriz Teresa Costa Lima. Ela fazia

parte  do  grupo  de  artes  cênicas  da  escola  chamado  Interarte,  que  era  coordenado  pelas

professoras Angela Dantas e Fernanda Tosta. Tereza tinha um irmão, Jô Estrada, que tocava

guitarra; e numa das vezes em que fui à sua casa vi-o tocando sua Tonante. Desta turma de

garotas, tinha também Adriana Liberato, atual empreendedora cultural, que tocava no violão

os sucessos que vinham em revistas com letras e cifras com diagramas de acordes. 

Embora a música  rock talvez se adequasse melhor ao meu cotidiano, eu continuava
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frequentando as aulas de violão do curso básico da UFBA com a professora Cristina Tourinho,

e  em 18 de novembro deste  mesmo ano participei  da  audição de  alunos tocando a peça

“Allegretto do op. 87", do compositor Joseph Küffner. No entanto, o  rock não parava de se

multiplicar, e surgiram bandas como Metallica, Megadeth, Bon Jovi, Sepultura, Capital Inicial

e  Red Hot Chili  Peppers.  As bandas Paralamas do Sucesso e Kid Abelha e  os  Abóboras

Selvagens lançavam seus  primeiros  compactos.  Durante o ano,  o  cantor  Ritchie lançou a

música “Menina Veneno”, superando em execuções no Brasil  o sucesso “Billie  Jean”, de

Michael  Jackson, e  alavancando  seu  álbum  de  estreia:  Voo  de  Coração.  As  rádios  não

paravam de tocar esta música desde que foi lançada, e era praticamente impossível não a

escutar.

Uma  música  que  começou  a  fazer  bastante  sucesso  foi  “Pequena  Eva”,  lançada

primeiramente no Brasil pela banda Rádio Táxi neste ano. Esta música é uma composição do

italiano Umberto Tozzi  com versão em português,  e  que muitos  anos depois torna-se um

sucesso do carnaval baiano até os dias atuais. Outra música que me marcou neste ano foi

“Louco Amor”, do grupo Gang 90 e as Absurdettes. Eu já conhecia o grupo desde o festival

MPB Shell  81,  que tinha assistido pela televisão.  Conhecia também o clipe “Perdidos  na

Selva”, transmitido no Fantástico dois anos antes (em 1981), mas esta música marcou minha

memória, especialmente depois de  tornar-se tema de abertura da novela Louco Amor.

Nas bancas de revista saíam regularmente revistas com letras e cifras de Raul Seixas,

Rita Lee e Beatles, mas neste ano foi lançado o método Toque - Curso Completo de Violão e

Guitarra,  uma tradução para o português do livro de Ralph Denyer, lançado pela Editora

Gráfica em 1983. O método é um livro com capa dura,  mas também foram lançados nas

bancas  de  revista  três  fascículos  que  eram versões  bastante  reduzidas  do  livro.  Era  mais

acessível, e comprei o primeiro que saiu. Passava na televisão uma propaganda com Gilberto

Gil divulgando estes fascículos, e aquilo despertou bastante meu interesse, pois ouvia muito o

LP da “Pepsi” que tinha ganhado na promoção "achou ganhou" de tampinhas, e vinha com a

música “Não Chores Mais”, que começava com uma linha melódica nos bordões até atingir o

acorde de dó maior, que tinha aprendido recentemente com o maestro Lindemberg Cardoso.

No ano de 1984, a programação das rádios da Bahia e o repertório das festas de largo

recebeu  o  lançamento  do  disco  Energia,  do  grupo  Chiclete  com  Banana”,  logo  após  o

carnaval, no dia 30 de abril, com o grande sucesso “O Mistério das Estrelas”, que começava

com uma parte instrumental de guitarra e tocou bastante no aparelho de som lá de casa. Em
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âmbito mundial, o gênero pop rock ganhava força com o primeiro MTV Video Music Awards,

em Nova York.  A industria  do  rock pop internacional,  que tinha a  guitarra  elétrica como

instrumento protagonista, firmava-se no exterior com mega turnês mundiais, como a  World

Slavery Tour, da banda Iron Maiden, realizada no início de agosto de 1984 indo até julho de

1985, tornando-se uma das maiores turnês da história do rock. 

A guitarra também se firmava nas rádios e programas musicais nos arranjos lançados

por Cyndi Lauper, Red Hot Chili Peppers, Madona (com "Like a Virgin") e Scorpions, com o

super sucesso “Still Loving You”, em que a guitarra intercala com a voz no papel principal.

Prince lançava em agosto a canção "Purple Rain", que tem um solo incrível de guitarra. O lan-

çamento acompanhava um video que tinha a performance deste solo. A guitarra também pro-

tagonizava nos quatro Grammys de Michael Jackson, com seu álbum Thriller, de 1982, que

vem a receber posteriormente, em dezembro, o disco de platina, tornando-se o mais vendido

da história. Este álbum também lançava a música "Beat It”, que tem em sua gravação original

o incrível e marcante solo de guitarra de Eddie Van Halen. Acho que aquilo me fez prestar

mais atenção à guitarra; tornei-me fã do guitarrista e da banda Van Halen. A guitarra parecia

não ter limites para novos sons, o que me atraía. Os novos sons de guitarra rock começavam a

entrar em simpatia com demandas da minha nova fase da adolescência.

Dez anos antes, em 1974, Rita Lee e o seu grupo Tutti Frutti gravam Atrás do porto

tem uma cidade. Chico Buarque lançava o disco Sinal Fechado, com apenas uma música de

sua autoria, devido à censura. Arnaldo Baptista lançava o disco Loki. O cantor e compositor

cearense Ednardo estreava carreira solo, com o LP tendo entre as faixas "Pavão Mysteriozo”,

grande sucesso que dois anos mais tarde seria tema da novela Saramandaia, e Jorge Ben gra-

vava o décimo primeiro disco, A Tábua de Esmeralda. No exterior, a banda Judas Priest lan-

çava seu primeiro álbum, Rocka Rolla, e a banda de rock progressivo Rush lançava seu álbum

de estreia, Rush. O rock, após seu surgimento no mundo e no Brasil, começava a criar gera-

ções de artistas e fãs do gênero, e por aqui Raul Seixas era a mais proeminente até então.

No Brasil,  o  pop rock se estabelecia nas produções de Marina (Lima),  com o disco

Fullgás,  e  com Lulu Santos e sua guitarra Beatle  orientada estourando com a canção “O

último Romântico”, do álbum Tudo Azul. Tínhamos no colégio um grupo de amigos de classe

muito unido, que até hoje se comunica em grupos de redes sociais. Essa foi uma das músicas

que embalava nossos  encontros  em duas  manilhas  que ficavam na seção lateral  da  parte

interior  da  entrada  da  escola.  Esse  lugar  era  um  ponto  de  encontro  para  tocar  violão  e
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conversar durante o recreio e outros momentos vagos.   

As festas juninas traziam o repertório de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e outros.

Tínhamos  em casa  LPs  com canções  juninas  cantadas  em coro,  e  a  guitarra  elétrica  e  a

guitarra baiana já eram incorporadas à sonoridade de alguns grupos que trabalhavam com este

repertório.  No  mês  seguinte,  foi  lançado  no  Brasil  o  filme  de  grande  sucesso  mundial

Footloose, que tem na introdução do arranjo do tema de abertura um riff de guitarra marcante

para  a memória.

Embora meus ouvidos estivessem atentos às rádios e ao que meus colegas da rua e da

escola  compartilhavam  musicalmente  entre  si,  meu  treinamento  musical  estava  sendo

realizado institucionalmente na EMAC. No dia 10 de outubro de 1984, participei do Concerto

de  Crianças  para  Crianças  na  Reitoria  da  UFBA  tocando  “Tourdion”,  de  compositor

desconhecido.  O repertório que era trabalhado no concerto incluía peças de Mozart,  J.  S.

Bach,  Villa-Lobos,  Handel  e  Suzuki,  dentre  outros.  Participei  da  apresentação  do  Coral

Infantil das regentes Carmen Mettig e Celina Lopes. Em 20 de novembro de 1984, participei

da Audição Artístico Didática dos alunos da classe de violão das professoras Heddy Cajueiro

e Ana Cristina Tourinho tocando “Andantino”, do compositor N. Coste. O repertório que era

trabalhado no concerto incluía peças de F. Tárrega, J. S. Bach, Villa-Lobos, Ernesto Nazareth

e William Leavitt, dentre outros.

Naquele ano começaram a tocar  nas  rádio  músicas  de  bandas  de  rock que  estavam

surgindo nacionalmente, como o Barão Vermelho que teve o grande sucesso “Bete Balanço”

como tema do filme homônimo,  o que impulsionou sucessos  subsequentes,  como “Maior

Abandonado” e “Por Que a Gente é Assim?”. O cantor Djavan gravou ainda um segundo

disco,  Lilás,  registrado  em  Los  Angeles,  e  que  trazia  em  seus  arranjos  sonoridades  do

ambiente pop rock como a faixa título "Lilás", que teve as guitarras gravadas por Paul Jackson

Jr, e foi executada exaustivamente pelas rádios brasileiras em seus dias de estreia. No fim do

ano de  1984,  a  banda Chiclete  com Banana lança  o  álbum  Sementes nos  formatos  LP e

cassete, atingindo grande sucesso com a música “Sementes”, que tem em seu arranjo uma

introdução com uma levada de guitarra e uma parte instrumental com solo de guitarra que

segue em convenções com a banda. “Beijo Cigano” foi outra música que começava com a

guitarra  fazendo um papel  principal  até  entregar  o  verso para a  voz.  A música  “Luar  de

Havana” vinha com sons de guitarra baiana. 

O ano de 1985 iniciou com dois eventos marcantes: o festival de música Rock in Rio,
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em 11 de janeiro,  e o fim do regime ditatorial  através da eleição indireta presidencial de

Tancredo Neves, no dia 15 do mesmo mês. A partir de então iniciou-se na política o período

conhecido como Nova República,  com o falecimento  de Tancredo e tomada de  posse  da

presidência pelo vice-presidente José Sarney. Embora houvesse eventos sociais e políticos que

instaurassem o regime democrático, o período ditatorial havia deixado suas marcas na cultura,

no comportamento social e na relação entre as pessoas. Lembro de a coerção ser uma forma

recorrente de educar; da militarização dos indivíduos, da hierarquização dos poderes sociais

não só no Brasil, mas em toda a América Latina. O rock, expressão da contracultura norte-

americana dos anos 70, firmava-se no Brasil como uma mesma ferramenta de oposição ao

poder e aos costumes conservadores. 

Ao assistir à transmissão de dez dias do festival Rock in Rio, de 11 a 20 de janeiro de

1985, pude ver uma legião de pessoas e fãs de rock que formavam multidões que chegavam a

trezentas mil pessoas. A grande massa do público mostrava-se uma demanda represada, se-

denta pelas performances das bandas e artistas jamais assistidas ao vivo. Artistas e grupos na-

cionais como: Baby Consuelo e Pepeu Gomes, Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gilberto Gil,

Ivan Lins, Blitz, Lulu Santos, Rita Lee, Moraes Moreira, Os Paralamas do Sucesso, Elba Ra-

malho, Alceu Valença, Eduardo Dusek, Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens, Blitz e Barão

Vermelho, misturavam-se a grupos e artistas internacionais, como Queen, Iron Maiden, Ozzy

Osbourne, Whitesnake, Rod Stewart, Nina Hagen, The B-52's, The Go-Go's, George Benson,

James Taylor, Al Jarreau, AC/DC, Scorpions e Yes. Eu simplesmente não saía da frente da te-

levisão, assistia a tudo tentando aprender ao máximo sobre as bandas, equipamentos, guitarras

e tudo o mais que fosse possível.

O grupo Yes vinha com o sucesso “Owner Of A Lonely Heart”, do álbum 90125, lan-

çado no ano anterior, que continha efeitos eletrônicos modernos e um solo de guitarra marcan-

te. O Scorpions vinha com “Still Loving You”; George Benson tocou “On Brodway”, e a gui-

tarra  jazz fez-se ouvir. James Taylor, com “You’ve Got a Friend”, com lap steel. O Queen,

com “Love of My Life” em voz e violão. Os Paralamas do Sucesso, com “Meu Erro” e “Ócu-

los”. Uma música do festival que me marcou foi “Tempos Modernos”, de Lulu Santos. Em 15

e 20 de janeiro de 1985, o Barão Vermelho apresentou-se, sendo que a segunda apresentação

tornou-se antológica por coincidir com a eleição de  Tancredo Neves e o "fim" da  Ditadura

Militar. Em homenagem a esse dia, Cazuza comemorou e cantou "Pro Dia Nascer Feliz".

Nesta época comecei a ouvir, além dos grupos que apareceram no Rock in Rio, outros
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que surgiram mais ou menos na mesma época, durante o fim da década de 1960 e ao longo da

década de 1970, como: Raul Seixas, Mutantes, Secos e Molhados, Led Zeppelin, Black Saba-

th, Aerosmith, Jean Michel Jarre, Deep Purple, Pink Floyd, Kiss e Van Halen. Dez anos antes,

a banda  Pink Floyd lançava o álbum Wish You Were Here, um dos álbuns icônicos do rock

progressivo. O grupo Supertramp lançou Crisis? What Crisis?; George Harrison, com Extra

Texture (Read All About It); Earth, Wind & Fire, com o álbum duplo Gratitude. O Queen ha-

via lançado dez anos antes também o álbum A Night at the Opera, com as músicas "Bohemian

Rhapsody" e "Love Of My Life".

Nos festivais de música do colégio, algumas bandas tocavam músicas do Pink Floyd e

dos Beatles, talvez as mais populares. Muitos falavam de Genesis, Iron Maiden, David Bowie;

mas Jimi Hendrix já era uma lenda da guitarra, embora não estivesse mais vivo. Eu adorava

tocar e saber de tudo o que orbitava no meu universo musical; mas, quando ouvi "Van Halen

I" pela primeira vez, tive certeza absoluta de que seria músico e guitarrista: iria cumprir de

qualquer maneira a minha autoprofecia; era só uma questão de tempo e planejamento.

Comecei a procurar informações com amigos da escola, em vídeos e shows que eram

transmitidos na televisão, ouvia LPs e fitas K7, e revirava bancas de revista em busca de

revistinhas com cifras. Passei a ouvir com constância em cópias de fita k-7 gravações de Van

Halen I, de 1978,  Van Halen II, de 1979, e  Fair Warning, de 1981. Quando participei dos

festivais de colégio, entrei em contato com outros colegas músicos que participavam. Conheci

nesta época alguns colegas guitarristas, entre eles Jô Estrada (Edgar Costa Lima) e Paulinho

Oliveira.  Ouvia  os  programas  de  rádio  com  o  gravador  de  fitas  engatilhado.  Quando

anunciava a música que me interessava, eu gravava. Por vezes gravava toda a programação. 

Gostava de ir à banca de Seu Bené, lá havia um grande número de revistas Toque Fácil

e outras mais avançadas ou com cifras originais. Lembro-me de encontrar uma revista que

pude adquirir  vários conhecimentos: foi a Edição N˚1 da Rock Especial,  da Editora Três,

sobre  Jimi  Hendrix  e  Eddie  Van  Halen  – dois  ídolos  da  minha  geração  de  guitarristas.

Comprei  a  revista  por  Cr$6.900 (cruzeiros),  que vinha com biografia,  fotos,  os  solos,  os

truques, entrevistas com os guitarristas, dicas sobre o estilo e a técnica dos dois. No texto

havia  depoimentos  de  outros  grandes  guitarristas,  como  Les  Paul,  Lerry  Coryell,  John

Maclaughlin e Johny Winter, em uma seção da revista chamada Recordando Jimi Hendrix. O

texto vinha com trechos de frases suas em destaque como: “Podem me chamar de Hélio”,

“Odiei o exército logo de cara”, “Com a música iremos pintar a Terra e o Espaço”,  “A música
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que eu tenho em minha cabeça eu não consigo fazer na minha guitarra” e “A gente diz que

ensaiou só parecer mais oficial. Nós só ficamos curtindo.” A revista abria com uma citação

entre aspas de Hendrix em que dizia:

A música popular é um reflexo do mundo. Não sei o que eu gostaria de
mudar no mundo. Mais cores nas ruas, provavelmente. Acho que uma pessoa
precisa  mudar  a  si  mesma  para  ser  um  exemplo  vivo  do  que  ela  está
cantando. Pra mudar o mundo, você precisa fazer a cabeça primeiro. Estou
passando por certas mudanças. Quero expandir a minha música e isso fica
difícil com uma banda de três peças. A música está ficando muito pesada,
quase insuportável. Quando as coisas começam a ficar muito pesadas, então
podem me chamar de hélio… o gás mais  leve conhecido pelo homem…
(1970)

Além das ilustrações e fotos, o texto seguia de forma biográfica revelando detalhes de

sua  vida  desde  seu  nascimento,  passando  pelo  seu  interesse  pela  guitarra  aos  dez  anos,

seguido por sua vida musical profissional com B.B King, Little Richard, Tina Tuner e Wilson

Picket,  até  a  imigração  para  a  Inglaterra,  tornando-se  mundialmente  conhecido  pela

autenticidade de sua produção fonográfica com a guitarra, finalizando com sua morte no auge

da fama aos 27 anos, em 18 de setembro de 1970. Havia uma filmografia, e uma parte da

edição  destinada  a  equipamentos  que  Hendrix  usava:  modelos  de  guitarras,  baixos,

amplificadores, pedais de efeito, além de referências ao seu assistente técnico Tony Franck e

ao seu desenvolvedor de efeitos,  Roger Mayer.    

Havia uma seção com as suas dez técnicas favoritas, a saber: (1) presença de palco, (2)

destruição como música, (3) uso da alavanca de trêmulo, (4) uso de um quinto dedo (polegar

da mão do braço), (5) técnica de  slide (Hendrix usava os anéis), (6) truques de guardar a

palheta entre os dedos e anéis, (7) afinação como efeito de variação de tom, (8) uso dos

controles da guitarra, botões e chave seletora, (9) uso do corpo da guitarra e (10) uso da

eletrônica. A revista trazia também transcrições em partituras das composições “Mississipi

Blues” e "Beginnings", de Hendrix, e uma seção também em notação musical com dezoito de

seus riffs. 

A edição  seguia  com uma segunda  parte  dedicada  ao  guitarrista  Eddie  Van  Halen,

começando com uma parte biográfica com entrevistas intitulada "Eddie Van Halen ou a re-

volução da guitarra”. Esta seção abordava aspectos de sua carreira, aulas de música com um

idoso professor russo, sua motivação para tocar guitarra situada no prazer da performance e

no  desejo  em  agradar  o  público,  seus  pedais  de  efeito,  seu  conhecimento  sobre  o

processamento de sinal da guitarra e montagem de captadores e guitarras, dentre vários outros
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conceitos e aspectos que compunham seu estilo em tocar guitarra.

A seção seguinte, chamada de “Seção Técnica – Eddie Ensina Você a Tocar Guitarra!”,

abordava aspectos da guitarra com ritmo e solo. O texto abria essa seção dizendo:

Rock and Roll é sentimento. E depois que você souber o básico - acordes,
ritmo,  escalas  e  puxadas,  o  que  começarei  a  discutir  num  minuto  -  ter
sentimento é o aspecto mais importante para se tocar guitarra.  Na minha
opinião, não dá para se aprender rock and roll tomando lições. Muito embora
um professor possa lhe mostrar algumas coisas, você ainda terá que sentar e
aprender  ouvindo.  Minha  grande  influência  foi  Eric  Clapton,  quando ele
estava como Cream e os Bluesbrakers de John Mayall. Eu aprendi seus solos
em “Crossroads" e “Sitting OnTop Of The World” nota-por-nota, tocando os
discos na velocidade de 16 RPM na vitrola do meu pai. Tirando coisas dos
discos e ouvindo, eu desenvolvi um sentimento pelo rock and roll. Se você
quiser tocar, você terá de fazer a mesma coisa. Eventualmente você começa
a colocar a sua marca nas coisas copiadas e acaba desenvolvendo um estilo
próprio. […] Muitos caras pensam que o som de um determinado guitarrista
tem a ver com o equipamento, mas isso não faz a mínima diferença. Se você
está querendo aprender a solar, arranje uma guitarra elétrica. Não precisa ser
nenhuma muito cara (eu comecei com uma Teisco Del Rey, muito barata).
Violões não são bons para se aprender a solar,  porque não dá para tocar
muito rápido nas notas altas, e as cordas pesadas tornam difíceis as puxadas
de notas (eu uso cordas leves Fender XLs). Você também não precisa de
nenhum amplificador para começar, a menos que você esteja numa banda.
Quando estou curtindo em casa, raramente ligo a guitarra no amplificador”
(1985, p. 23)

A parte  rítmica-harmônica começava com um  blues de  12,  transitando entre  tônica,

subdominante e dominante nos tons de lá e ré maior, demonstrado em partitura e tablatura

com um arranjo em ritmo ostinato de colcheias com bicordes compostos de fundamental e

quinta, com a quinta bordando com o sexto grau, o clássico riff de blues tocado em posição

aberta. Em seguida eram demonstrados em gráficos do braço da guitarra o acorde básico de

dó maior na primeira posição, e uma variação do mesmo acorde com a nona adicionada, que

era  mais  usada por  ele.  Depois  havia  um exemplo  de  variação  cordal  entre  Cadd9 e  G,

mantendo notas em comum. Uma seção de arpejos seguia com o exemplo da linha de guitarra

de sua composição “Ain't Talkin' 'Bout Love”. A parte de guitarra solo falava sobre palhetada

alternada,  mostrava em gráficos  do braço da guitarra  três  modelos  de pentatônicas  em lá

menor  com  um  exemplo  em  notação  musical  e  tablatura  de  uma  posição  chamada  de

“compridona", que vai do 3˚ ao 12˚ traste.

Deste período, recordo-me do impacto ao ouvir  pela primeira vez a música "Caribe

Calibre Amor" de Roberto Mendes e Jorge Portugal. A composição foi finalista do Festival

dos Festivais, produzido pela rede Globo, que teve quatro rodadas eliminatórias entre julho e
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outubro de 1985, passando pelo Recife, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, com a final

no dia 9 de novembro de 1985 no Maracanãzinho. O festival deu  o primeiro lugar a "Escrito

nas Estrelas", de Arnaldo Black e Carlos Rennó, interpretada por Tetê Espíndola; o segundo a

"Mira Ira", de  Lula Barbosa, Taracón e Placa Luminosa, interpretada por Nação Mel; e o

terceiro  a  "Verde",  de  Eduardo  Gudin e  José  Carlos  Costa  Netto,  interpretada  por  Leila

Pinheiro. A dupla baiana participou da primeira rodada, classificando "Caribe Calibre Amor"

para a final, sempre acompanhados ao palco pela Banda Santa Cruz. O arranjo começava com

uma introdução instrumental até entrar a linha de violão de chula de cabaça, que Roberto

Mendes adaptara para o violão, em uma variação do mote instrumental de viola típico da

região  conhecido  como  “barra  vento".  A  música  segue  em  sol  maior  alternando

harmonicamente entre tônica e dominante, após o verso vai para o interlúdio que se sucede

com um solo de guitarra sobre o sexto e quarto graus da tonalidade homônima.  

A letra  da composição me fascinou bastante,  fazendo uma costura entre  as palavras

amar,   ânima,  Amaralina,  anilina,  nina,  maré,  menina,  ímã e mamar.  Quando o verso diz

"Batuque toque de nego nagô”, entra uma levada de percussão situada no kabila e que passa a

acompanhar o violão. Estes elementos traziam uma sonoridade extremamente singular para o

arranjo, causando em mim uma sensação de pertencimento enquanto ouvinte e baiano. Por ser

baiano e o festival ser nacional passei a torcer pela música. A combinação de palavras que

retratam  uma  dimensão  emocional  e  social  da  minha  realidade  espacial  associados  a

elementos identitários musicais baianos no violão, voz e percussão, que por sua vez foram

misturados a outros elementos universais, como as linhas de guitarra e baixo, estabeleciam

uma nova conexão estética para os meus ouvidos. A mistura destes elementos me atraíam

profundamente embora não soubesse por quê.

Em  1985  foi  lançada  a  música  “Chame  Gente”,  composição  de  Moraes  Moreira,

gravada por Armandinho, Dodô e Osmar, com o protagonismo de Armandinho, que já fazia

muito sucesso entre os guitarristas desde a dedada de sessenta. Essa música foi um marco no

formato do trio elétrico com o cantor, pois Moraes ficou conhecido como o primeiro cantor de

Trio Elétrico, e a música tornou-se um dos hinos do carnaval da Bahia. Neste ano Luiz Caldas

lançou o LP Magia após o carnaval. O álbum vinha com as faixas: (1) “Magia”, (2) “Tilintar”,

(3) “Visão de Ciclope”, (4) “Sonho bom”, (5) “Nouai”, (6) “Fricote”, (7) “Pinta Jamaicana”,

(8) “A vida é assim”, (9) “Contra mão” e (10) “Nara”. Comecei a ter uma coleção de fitas

cassete, pois era um dispositivo de armazenamento de áudio que poderia ouvir em casa e no
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carro, ou mesmo no walkman. Estava aprendendo a adorar o som das fitas e tinha uma deste

álbum. Lembro-me de fazer uma viagem de carro de Salvador a Teresina, ida e volta, ouvindo

esta fita:  foram dois  mil  e  quatrocentos  quilômetros de apreciação do nascimento do axé

music.  Luiz  Caldas  havia  sido  músico  contratado  do  estúdio  WR,  onde  tocava  guitarra,

guitarra baiana, teclado, baixo, bateria, cantava e compunha jingles para o mercado nacional e

publicitário. 

Eu gostava muito de ouvir a música “Visão do Ciclope”, de Carlinhos Brown, e ficava

intrigado por que a música vinha censurada no LP: ficava prestando atenção à letra, tentando

entender sem sucesso o motivo da proibição. A música “Magia" vinha em seu arranjo com

uma introdução de guitarra e um solo bem melódico no meio da música,  tornando-se um

desafio entre os guitarristas que eu conhecia: quem conseguisse tocar aquilo estava em outro

nível.  No  entanto,  o  grande  sucesso  foi  a  música  “Fricote”,  que  vinha  com  um  jargão

soteropolitano da época: “Pega ela aê pra passar batom!”. Esta música fez muito sucesso na

época, mas hoje, com os movimentos feministas, muitos consideram uma música de assédio

ao feminino.

Simultaneamente  ao  que  ouvia  nas  rádios,  nos  LPs  e  fitas  cassetes,  praticava  o

repertório erudito de violão para as apresentações do fim do semestre. No dia 14 de junho de

1985, participei da audição da Classe de Violão da Prof. Cristina Tourinho, tocando a peça

“Italian Dance" do compositor H. Neusidler. O evento foi realizado no salão da orquestra, e

no repertório do concerto havia peças de Mateo Carcassi,  Leo Brower,  J.  S.  Bach,  Villa-

Lobos,  Fernando  Sor,  Laurindo de  Almeida,  John Dowland  e  William G.  Leavitt,  dentre

outros. Já em dezembro participei da audição da mesma classe de violão no Museu de Arte

Sacra  da  Bahia  tocando  a  peça  “Vilano",  do  compositor  Gaspar  Sanz.  No  repertório  do

concerto havia peças de Mateo Carcassi, Leo Brower, J. S. Bach, Villa-Lobos, Fernando Sor,

Antonio Lauro, John Dowland e Dionísio Aguado dentre outros. 

No meio do ano de 1985 aconteceu o primeiro festival de música do Colégio Ana Néri.

O festival foi organizado pelo grupo Interarte, que era coordenado por educadores da escola.

Aconteceu em duas etapas: a primeira na própria escola, e a segunda, que foi a final, no clube

Baneb, localizado no bairro Costa Azul. Eu ganhei o prêmio de segundo lugar apresentando

uma canção romântica chamada “Garota Linda”, que havia composto para a filha da minha

professora de Geografia. Montei a banda com meus colegas de sala e fizemos alguns ensaios.

Lembro-me de ter um problema com o final da música, pois o refrão ficava repetindo sem
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uma resolução e nunca havia  fim,  até  que um dos integrantes  disse "vamos abaixando o

volume até desaparecer”, e assim realizei o meu primeiro fade out. 

O pessoal que organizou o festival conseguiu alugar uma bateria para a apresentação da

finalíssima. A bateria era de acrílico amarelo translúcido; o seu dono era um rapaz barbudo

chamado Jorge Brasil. Ele foi montar a bateria no festival e levou seu filho, Cássio Brasil, e

seu irmão menor, Marcelo Brasil. Lembro-me de um dos dois tocando o bumbo em pé, pois

não tinha altura para sentar no banco da bateria. Nesta época Jorge Brasil era baterista do

grupo Raposa  Velha,  que tinha  lançado um LP àquele  ano com Zeca Freitas  no  piano e

saxofones,  Paulo  Brasil  (Mou Brasil)  na  guitarra,  Fred  Dantas  no  trombone  e  Carlinhos

Marques no baixo.

Quando  participei  dos  festivais  de  colégio,  entrei  em  contato  com  outros  colegas

músicos que participavam. Conheci nessa época alguns colegas guitarristas, entre eles Hugo J.

Dias. Passei a ouvir com constância em cópias de fita k-7 gravações de Van Halen I, de 1978,

Van Halen II, de 1979, e Fair Warning, de 1981. Foi lançado em 1985 o álbum Brothers in

Arms,  da  banda até  então  desconhecida  para  mim:  Dire  Straits.  Fez grande sucesso com

músicas como “Money for Nothing”, que vinha com linhas de guitarras marcantes de Mark

Knopfler e com a participação do cantor Sting nos vocais.  

Neste  ano  começou  a  ser  transmitido  o  seriado  brasileiro  voltado  para  o  público

adolescente,  Armação Ilimitada. O seriado foi exibido às noites de sexta-feira entre  1985 e

1988, e misturava aventuras e esportes, além de temas típicos da Zona Sul carioca. O tema de

abertura do seriado era um  riff executado por uma guitarra com timbre distorcido, fazendo

uma linha melódica com a escala  blues e articulação de  hard rock. Já no segundo semestre

deste ano, começou a ser transmitida na programação da televisão a minissérie  Tenda dos

Milagres, em 30 capítulos. Várias cenas foram gravadas em Salvador e Cachoeira. A trilha do

seriado tinha lançamentos como “Milagres do Povo”, de Caetano Veloso, "Olhos de Xangô"

(Afoxé) de Morais Moreira, "Flor da Bahia", com Nana Caymmi, "Amor de Matar", de Jorge

Portugal e Roberto Mendes com Tânia Alves, e "Afoxé", de Dorival Caymmi. Estes temas

foram marcantes pela relação som e especialidade da cidade e da região em que eu nasci e

vivo até hoje.

No início de 1986, fazia sucesso nas rádios de Salvador e música “Sou Negão”, de

Gerônimo, e começou a ser apresentado pela Rede Globo de televisão o programa musical

Mixto Quente, exibido nos domingos à tarde ao longo do ano em 8 edições. O programa havia
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sido gravado no início do verão de 1985, com shows nas praias do Pepino e da Macumba, no

Rio de Janeiro. O programa trazia em suas apresentações estrelas do  rock nacional daquele

momento,  como  Lulu  Santos,  Barão  Vermelho,  Cazuza (já  em carreira  solo),  Camisa  de

Vênus,  RPM,  Zero,  Capital Inicial,  Ultraje a Rigor,  Rita Lee,  Paralamas do Sucesso,  Léo

Jaime, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Titãs, Marina, Ritchie, Vinicius Cantuária, Kiko

Zambianchi, além de outras personagens da música, como Robertinho de Recife, Sérgio Dias,

Raul Seixas com Paulo Coelho,  Tim Maia, Jorge Ben,  Caetano Veloso,  Gal Costa e outros.

Haveria  inicialmente  14  edições  de  programa,  porém  o  nível  de  audiência  do  programa

começou a perder índices de  IBOPE para a concorrência do SBT e acabou apresentado 8

edições, apenas. Mas eu assisti com muita atenção, e pude gravar em fita VHS algumas dessas

apresentações e ficar assistindo repetidas vezes. 

Nesse momento vinha ocorrendo desde o início da década a proliferação de vídeos

caseiros,  com os  aparelhos  de videocassete  e  as  fitas  VHS. Agora  era possível  gravar  as

performances  de  artistas  que  passavam na televisão  e  repetir  inúmeras  vezes,  ou  mesmo

assistir  a  performances  que  jamais  passavam  na  televisão  e  eram  filmadas  em  câmeras

portáteis ou produzidas para a réplica. Acompanhando o sucesso do VHS, começaram a ser

produzidas para um mercado consumidor ávido de informações video-aulas,  gravações de

shows, workshops e entrevistas, revelando detalhes das práticas de vários instrumentistas. Isto

que foi revolucionário em termos de acesso a informação e práticas de aprendizado.

Nesse ano, Luiz Caldas, de quem eu me tornara fã desde seu álbum Magia no ano an-

terior, lançou o álbum Flor Cigana, que logo adquiri e passei a ouvir com frequência. No en-

tanto, a cantora Sarajane venceu pela primeira vez, como a melhor música do Carnaval de

Salvador, com “A Roda”, composição dela com parcerias de Alfredo Moura e Robson de Je-

sus. Eu fazia minha própria seleção musical e já me preparava para o próximo festival de

música da Escola Ana Néri, que deveria acontecer àquele ano. Lembro-me de estar tão moti-

vado que o toca-fitas cassete apresentou algum problema e o único aparelho que restou no lar

foi o do carro. Eu ia, então, com a guitarra debaixo do braço, para o carro estacionado na ga-

ragem do prédio. Levava as fitas que queria ouvir e ficava lá com o vidros fechados, pra não

incomodar a vizinhança, tocando com a guitarra desligada sobre o som dos falantes; depois de

algum tempo, saía todo suado, com o instrumento gotejado.

No dia 28 de fevereiro de 1986 foi lançado o Plano Cruzado, que estabeleceu o conge-

lamento dos preços e a troca da moeda brasileira para o Cruzado. Embora a dinâmica política
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e econômica fosse intensa e desafiadora, eu ainda não as sentia tão diretamente com o suporte

de meus pais, e continuava a frequentar as aulas de violão dos Cursos Básico da UFBA. No

dia 29 de abril, participei do recital dos alunos do curso tocando "Minueto" de Brescianelo, e

“Adágio”, de J. S. Mertz. Este recital teve peças de Tchaikowsky, Beethoven, Villa-Lobos e

Pixinguinha, dentre outros. No dia 6 de outubro participei de outra audição tocando “Modinha

e Marchinha”, de Celso Machado, e “Retrato Brasileiro”, de Baden Powell. Este recital, por

sua vez, teve peças de Beethoven, Chopin e J. S. Bach, dentre outros. 

Embora cumprisse uma rotina de aulas e práticas ao violão, não me sentia muito moti-

vado intrinsecamente a mergulhar neste repertório. Lembro-me das motivações maiores serem

extrínsecas, como os recitais; pois o que queria tocar eram as músicas que vinha ouvindo nas

rádios, nos Long Plays, fitas K-7 e com meus colegas de escola. O que é muito normal e re -

corrente entre os adolescentes, a natural busca da identidade e pertencimento humano peculiar

desta fase.

Atualmente há um senso comum em eleger o ano de 1986 como o ano do  rock no

Brasil, pois bandas clássicas do rock brasileiro, como Titãs, Legião Urbana, Os Paralamas do

Sucesso,  Ira!,  Capital  Inicial e  RPM lançam importantes  discos  da  cena,  respetivamente:

Cabeça Dinossauro,  Dois,  Selvagem?,  Vivendo e não Aprendendo,  Capital Inicial e  Rádio

Pirata ao Vivo. A banda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens lança seu primeiro disco sem o

até então principal compositor, Leoni. A banda  Engenheiros do Hawaii lança seu primeiro

disco,  Longe Demais das Capitais, com o sucesso "Toda Forma de Poder”. No dia  30 de

junho a apresentadora Xuxa Meneghel estreia na TV Globo com o show matinal infantil "Xou

da Xuxa”, que, embora fosse um show para crianças, muitos adolescentes e adultos assistiam,

assim como muitos artistas que despontavam na mídia.

O ambiente nacional do rock sempre sentiu a reverberação da produção internacional do

gênero, e na época as produções foram marcantes, pois, em  3 de março de 1986, o álbum

"Master of Puppets", o terceiro do Metallica, foi lançado, sendo considerado um clássico da

banda e da história do  thrash metal. Neste mesmo mês o grupo  Van Halen lançava o seu

sétimo álbum 5150, o primeiro com Sammy Hagar nos vocais, substituindo David Lee Roth,

que, por sua vez, estava produzindo o seu álbum solo Eat ’Em and Smile, que seria lançado

em julho, dando grande visibilidade ao guitarrista Steve Vai.

Artistas como Madonna se consagravam pela quantidade de cópias vendidas do seus

álbuns, a exemplo de True Blue, o terceiro de álbum de estúdio da cantora com 30 milhões de
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cópias  comercializadas.  Em  12 de  julho de  1986,  acontecia  no  estádio  de  Wembley,  em

Londres, o histórico concerto de rock do grupo Queen, e em 18 de agosto o grupo de rock Bon

Jovi lançava o seu terceiro álbum,  Slippery When Wet, sendo o maior sucesso da banda até

hoje. A cantora Cyndi Lauper lançava em 27 de setembro seu segundo álbum de estúdio, True

Colors. Diante de tantos lançamentos naquele ano, somados aos dos anos anteriores e ao Rock

in Rio de 85, o rock firmava-se em 1986 como música recorrente no Brasil, e sobretudo entre

os adolescentes. 

As tecnologias de reprodução de áudio começariam a sofrer uma profunda transforma-

ção, e a indústria do disco começaria a mudar de LP e cassetes para CDs, que surgiram ofere-

cendo melhor qualidade sonora e maior durabilidade que os antigos LPs de acetato. Em 9 de

abril de 1986, foi lançado o primeiro CD no Brasil, com uma gravação da Nara Leão e de Ro-

berto Menescal da canção de Jobim “Garota de Ipanema”. Neste mesmo ano, acompanhando

a mudança de analógico para digital, foi lançada a música “Vida”, o primeiro álbum da banda

Obina Shok, fazendo grande sucesso nas rádios, com participação especial de Gilberto Gil e

Gal Costa.

A banda havia surgido em Brasília por volta de 1985, formada por filhos de vários di-

plomatas de países africanos de embaixadas sediadas em Brasília, mesclada com alguns brasi-

leiros, que misturava pop rock com ritmos caribenhos, africanos e nacionais. Em 1987, lança-

ram seu segundo álbum, e no ano seguinte encerraram a curta carreira no cenário pop rock na-

cional. A música “Vida” trazia uma linha de guitarra que misturava a técnica de struming com

abafamento e muito swing, na introdução sobre uma base percussiva de bateria que misturava

o som da caixa com sons eletrônicos. Surgia uma guitarra fazendo linhas de juju guitar que se

misturavam à guitarra base da introdução e ao groove da bateria, com a caixa da bateria mar-

cando os tempos dois e quatro, em uma espécie de african pop brasileiro. 

No começo de outubro de 1986 fiz uma viagem de ônibus para Maceió e Recife com a

turma da oitava série da Escola Ana Néri. Seria o último ano na escola, que oferecia ensino

até o ginásio. Minha amiga Carla Nery Abreu, que estava na viagem, me lembrou de que eu

tocava muito violão no ônibus, estava sempre com o violão na mão e ficava uma turma em

volta escutando. Havia mais colegas que gostavam de tocar, e fizemos muitas rodas de violão

onde o instrumento era passado de mão em mão entre os participantes, que tocavam, e com

isso trocávamos informações sobre as músicas que faziam sucesso no Brasil entre nós. 

Logo após o retorno da viagem ganhei minha primeira guitarra. O instrumento fora meu
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presente de aniversário de quinze anos, que ganhara logo após me mudar com minha família

da  casa  da  Pituba  para  um  apartamento  no  Itaigara,  próximo  à  avenida  ACM.  Era  um

instrumento  da  marca  nacional  Golden,  inspirada  no  modelo  PS-120  da  fabricante

internacional de guitarras Ibanez. O modelo da guitarra foi desenvolvido originalmente como

instrumento customizado signature para o guitarrista Paul Stanley, da banda de rock Kiss, e

tem um desenho arrojado com uma parte fálica no corpo abaixo das últimas casas do braço,

correspondente  ao  visual  da  banda.  Não  era  exatamente  o  meu  estilo,  pois  nunca  fui

exatamente um fã do Kiss. embora respeite gostos diversos e hoje conheça grandes músicos

que são fãs da banda. Mas isso foi apenas um detalhe, porque ter uma guitarra elétrica era

quase tudo o que eu desejava nesta época, porque assim poderia colocar-me propriamente na

banda de rock que acabara de formar com os meus vizinhos do prédio ao lado e tocar o que eu

ouvia nas gravações de LPs, cassetes e nas rádios.

Embora estivesse completamente apaixonado pela guitarra elétrica e o repertório que

orbitava em seu entorno,  continuei  com as  aulas  de violão e seguindo a programação de

atividades do curso, e entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro de 1986 participei do I

Seminário  de  Violão,  com  duração  de  trinta  horas,  do  violonista  Henrique  Pinto.  Neste

Figura 5: Eu no programa “Terra Magia” em 
1988 com uma guitarra Golden cópia do mode-
lo Ibanez PS-120.
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momento pude adquirir os livros de Henrique Pinto:  Iniciação ao Violão Vol. 1 e 2 (1978),

Técnica da Mão Direita - Arpejos, (1979) e Curso Progressivo de Violão (1982). O professor

era bastante referendando pela professora Cristina Tourinho, e seus métodos e livros eram

adotados em suas aulas com seus alunos. Eu observava seu discurso musical estético e achava

muito distante do que o que eu estava querendo fazer em termos de música, e tentava adequar

com alguma dificuldade aquela realidade à minha.

Já na nova morada, conheci o vocalista de rock Raimundo Santana no trânsito entre os

playgrounds da  vizinhança.  EDisse-me que cantava  rock com seu  outro  irmão e  baixista

Rodrigo Santana. Raimundo tinha ainda outros dois irmãos, Rafael e Rodolfo, que gostavam

de  rock  mas não eram músicos. A mãe deles, tia Iara Santana, era prima carnal de Robério

Santana,  baixista  e  cofundador,  com  Marcelo  Nova,  da  Camisa  de  Vênus,  banda

soteropolitana formada em 1980 que fazia um grande e polêmico sucesso no Brasil,  com

letras embargadas pela Censura Federal, que ainda continuava em vigor apesar do "fim" da

ditadura militar, por conterem linguagem não apropriada.

Eu o convidei para ir lá em casa conhecer o som da minha nova guitarra. Eu não tinha

amplificador ou pedais de efeitos, apenas a nova guitarra Golden, o que já era uma grande

conquista.  Contudo descobri  que,  se  plugasse  a  guitarra  no  toca-fitas  do sistema de  som

Gradiente de meu pai,  colocasse em posição de gravar  e  abrisse o controle de ganho no

máximo, teria o sinal da guitarra distorcido. O som era meio "plastificado”, mas era muito

melhor  do  que  nada.  Então  toquei  alguns  power-chords  (acordes  de  três  sons  com  a

fundamental dobrada em oitava e a quinta), dei alguns bends, fiz alguns tappings e solei com

uma escala que eu tinha inventado e ficara subindo e descendo, tentando tocar rápido naqueles

dias. Raimundo voltou para sua casa contando para seus irmãos que tinha conhecido um cara

que tinha guitarra Golden, tocava Van Halen e que tocava muito. 

Começamos a nos encontrar no playground de seu prédio com outro guitarrista Daniel

Anvar,  amigo  e  colega  do  Colégio  Militar,  instituição  em  que  Raimundo  e  seu  irmãos

estudavam.  Na época  havia  muitas  bandas  que  mantinham o conceito  de  guitarra  solo  e

guitarra  base,  a  exemplo  da  banda  australiana  AC/DC  ou  mesmo  a  Camisa  de  Vênus.

Recordo-me de encontrar  Anvar  com uma guitarra  Bigsom, um instrumento nacional  que

simulava o modelo Les Paul da marca internacional Gibson. Era algo recorrente na época, e

alguém pelas redondezas tinha também uma guitarra Albanez, instrumento genérico da marca

japonesa Ibanez. De qualquer forma, começamos a improvisar e construir um repertório com
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os  instrumentos  que  tínhamos  através  de  encontros.  Raimundo  e  Rodrigo  convidaram  o

baterista Aroldo Gadellha para integrar a banda, assim teríamos vocal, duas guitarras, baixo e

bateria. Após alguns encontros, assumi a guitarra solo e Daniel Anvar a base, na nova banda

que batizamos de Síndrome.

Não tínhamos dinheiro para alugar estúdio de ensaio, e começamos a ensaiar na sala do

apartamento dos Santana mesmo. Na época não tínhamos uma bateria, mas eles conseguiram

emprestada a caixa tarol da banda do colégio militar. Havia no apartamento um suporte de

xaxins para plantas que serviria de pedestal para o único microfone que tínhamos, da marca

Lesson,  uma  cópia  do  Shure SM-58.  Por  acidente  descobrimos,  ao  dar  uma  topada  no

pedestal, que o microfone gerava nas caixas de som uma frequência grave como um bumbo

da bateria, então este passou a ser nosso bumbo. Como não havia estante para a caixa tarol,

ela ficava encaixada entre as pernas de um banco posicionado de cabeça para baixo próximo

ao “pedestal”. Assim Raimundo, o vocalista, e Aroldo, o baterista, tinham que ensaiar bem

próximos. Rodrigo tinha um baixo tonante, Anvar adquiriu uma guitarra nacional Jennifer, e

Rafael Santana, o irmão mais velho que estudava engenharia elétrica, ajudava nas conexões

de áudio, o que atenuava nossos problemas. Como ainda não tinha um amplificador eu usava

a mesma "técnica de distorção" no sinal  de minha guitarra,  colocando o toca-fitas  k7 do

sistema de som dos Santana com o nível de ganho do sinal de gravação no máximo. Pronto,

estávamos  equipados  para  os  ensaios  que  aconteciam geralmente  nas  tardes  de  sábado  e

domingo.

Pela  proximidade  roqueira  soteropolitana  e  o  parentesco  com os  irmãos  Santana,  o

Camisa de Vênus tornou-se um modelo de sucesso para a banda.  Tínhamos no repertório

logicamente músicas do Camisa, mas também começamos a colocar composições autorais. A

minha participação maior era nos arranjos de guitarra, pois Raimundo e Rodrigo chegavam já

com a letra e estrutura das músicas prontas. Eu colocava minhas linhas de guitarra sobre as

músicas, que sempre tinham espaço para solos – o que era uma característica musical do rock

anos 80 no mundo e no Brasil. 

Gostava de assistir ao programa de televisão  Perdidos na Noite, que passava na Rede

Bandeirantes durante as noites de sábado. O programa era todo feito com música ao vivo, e

era  possível  assistir  performances  de  bandas  e  artistas  nacionais  que  não  tocavam  em

Salvador,  ou que tocavam mas eu não podia assistir.  O programa era muito irreverente e

cômico,  com  várias  trocas  de  palco  feitas  em  tempo  real  de  forma  bastante  exposta  e
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aparentemente precária – o que chamava a atenção pela casualidade e naturalidade tornado-o

um sucesso.  Podiam-se  assistir  performances  de  músicos  que  estavam despontando  com

novos lançamentos, novas linguagens musicais, novas técnicas e novos equipamentos. 

O quarteirão em frente ao prédio dos Santana está localizado na junção da avenida ACM

com a avenida Paulo VI, onde hoje existem prédios e estabelecimentos comerciais. Àquela

época era apenas um terreno baldio que expunha o solo de barro sobre o morro que tem em

sua  outra  face  as  ruas  da  Alfazema  e  Cipreste.  Com o  crescente  número  de  bandas  em

Salvador, organizaram neste terreno um festival de música chamado Vemdebanda. Seria o

primeiro  festival  de  bandas  da  Bahia  que  tinha  como  objetivo  premiar  artistas  locais  e

estimular  a  cena  musical.  Delimitaram  o  espaço  geográfico,  cercaram  com  tapumes,

levantaram o palco com o sistema de P.A. e estava montado o cenário para a festa. Seria

também o primeiro festival extra escolar com músicos profissionais que eu e muitos outros

estudantes iríamos assistir. 

O festival  era musicalmente heterogêneo,  com alguma predominância de artistas  do

insurgente gênero musical baiano axé music, com os grupos de Luiz Caldas e Acordes Verdes,

Chiclete com Banana, Ademar e Banda Furta Cor e Banda Mel. Participaram também o grupo

Bahia  Bossa e  a  banda de  rock  Cabo de Guerra.  A banda Cabo de Guerra  tinha em sua

formação  o  guitarrista  Álvaro  Assmar.  Assisti  com  muita  atenção  e  empolgação  às

apresentações;  as  performances  aconteceram  com  muito  vigor  e  determinação  dos

concorrentes.  Álvaro  entrou  no  palco  com  uma  guitarra  Fender  Stratocaster  1969  e  um

Marshall  JCM 800 que comprara  do João Américo,  fundador da histórica  empresa “João

Américo Sonorização”. Sua alta performance na guitarra elétrica foi um dos pontos altos da

noite, consagrando-se com o prêmio de melhor instrumentista do festival, recebendo o troféu

Josaphat Marinho e uma passagem de ida e volta para Nova Iorque. No entanto Álvaro, em

uma atitude de verdadeiro fairplay, vendeu a passagem e dividiu o capital com os integrantes

do Cabo de Guerra. 

Aquela noite foi uma verdadeira inspiração: ouvir  todos se apresentando com muita

verve  e  propriedade  musical.  Assistir  a  um  guitarrista  ser  premiado  como  melhor

instrumentista  incendiou a já  latente chama do desejo em tocar guitarra.  Anos mais tarde

conheci Álvaro pessoalmente, e contei que estava presente àquela noite e ficamos recordando

aquele  momento.  Ele  me  falou  da  importância  daquele  prêmio  em  sua  carreira  e  das

oportunidades e perspectivas profissionais que surgiram depois. De fato, mais recentemente
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seu álbum The Old Road, de 2014, foi indicado a quatro categorias no Grammy Latino como

melhor álbum de rock em português, melhor álbum do ano, melhor projeto gráfico e melhor

sonoridade.  Apesar  de  autodenominar-se  um "músico  analfabeto",  foi  o  responsável  pela

mixagem e masterização do disco. Álvaro é o tipo de músico que, de certa forma, assim como

os outros concorrentes do festival, não passou por uma academia com educação formal em

música,  não se preocupando em ler  e escrever  música.  Aprendeu através do exercício do

ouvido, tocando junto com muitos discos do gênero musical que executava, tentando aprender

através da escuta os arranjos e diversos tratamentos dados às músicas. 

Nesta época, eu e meu irmão pegávamos ondas de bodyboard nas praias de Armação e

do antigo Aeroclube de Salvador, quando aviões ainda decolavam da pista. Nós íamos a pé,

descalços,  de  bermuda  e  prancha,  apenas  com  o  dinheiro  trocado  do  picolé  no  bolso.

Andávamos uns oito quilômetros, contando caminho de ida e volta. Um dia cansei-me de

fazer essa peregrinação e pensei em ir de ônibus. Como havia morado próximo ao fim de

linha, sempre pegava o Itapuã que passava pela orla, mas, como havia me mudado para o

Itaigara, ainda não sabia pegar ônibus pra lá da nova morada. Então fiquei atento aos ônibus

que passavam em frente à praia e observei que sempre passava um com letreiro escrito IAPI.

Em um belo dia de sol resolvi pegar o ônibus com o letreiro IAPI, pois estava certo de

que iria passar na orla no sentido da volta. Entrei no ônibus com os trajes com que costumei-

ramente frequentava a praia e com a minha prancha de visual zebrada, e fui sentar no fundo

do ônibus para fazer a viagem até a praia. No entanto o ônibus seguira para o fim de linha do

IAPI, um bairro da periferia de Salvador em que eu nunca havia estado antes. Próximo ao fim

de linha o ônibus foi ficando cada vez mais cheio, quando entrou um grupo de jovens, que se

sentou no fundo do ônibus e começou a batucar na carroceria do veículo, cantando uma letra

longa que narrava uma história mitológica. Esta foi a primeira vez que ouvi uma batucada de

fundo de ônibus, e a primeira vez em que ouvi a canção “Faraó”, um samba reggae do com-

positor Luciano Gomes, que mais tarde seria lançada por Djalma Oliveira e Margareth Mene-

zes, tornando-se o primeiro samba reggae gravado no Brasil e um marco da música baiana.

O fim do ano chegava e, com ele, o período de festas. As músicas que tocavam eram da

banda Chiclete com Banana, que tinha lançado em outubro de 1986 o álbum Grito de Guerra,

tornando-se um grande sucesso de vendas de discos no Brasil, atrás apenas da banda de rock

Legião Urbana. A partir desse momento a banda começou a fazer inúmeras apresentações no

programa do Chacrinha, no Xou da Xuxa e em vários outros programas. A banda já havia sido
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contratada para puxar blocos de carnaval nos anos anteriores, com os blocos Traz os Montes,

Traz a Massa e Internacionais. O disco vinha com várias linhas de guitarra, intercalando com

arranjos vocais e assumindo o papel  de instrumento de destaque melódico com a voz no

arranjo.

Em 1987, o Olodum ganhou grande projeção no Carnaval de Salvador com a música

“Faraó”, e fez sucesso também a música “Selva Branca”, da banda Chiclete com Banana. Esse

ano foi marcante para o rock nacional, e a guitarra firmava-se no imaginário sonoro popular

brasileiro. As músicas de maior sucesso da época tinham seus arranjos carregados de partes de

guitarra, como  "Living On a Prayer", do Bon Jovi, “Tempo Perdido”, do Legião Urbana,

“Tudo Azul”, de Lulu Santos, "Exagerado", de Cazuza, e “Sunday, Blody Sunday”, do U2. 

Neste ano mudei de escola e fui fazer o científico no colégio São Paulo, no bairro Itai-

gara, próximo à minha morada. Eu tocava na banda Síndrome e estava atento à cena de ban-

das que já existiam no novo colégio, como Mídia, Andrômeda, Doutrina Decadente, Código

Penal, Via Sacra e Ratos de Esquina. O pessoal sofria uma certa influência do movimento mu-

sical punk rock, que havia surgido nos EUA e na Inglaterra entre o anos de 1976 e 77, com

bandas como Ramones, Sex Pistols e The Clash, que afirmavam o estilo de vida punk, “Faça

Você Mesmo”.

No dia 12 de junho de 1987 o presidente José Sarney anunciou o lançamento do plano

Bresser, que congelava os aluguéis e os salários, tornando as perspectivas econômicas mais

uma vez nebulosas. Embora o momento fosse economicamente difícil, o pop rock havia che-

gado com força máxima no ano anterior, e nesse ano os frutos estavam sendo colhidos. Vários

grupos começaram a lançar suas produções: o grupo Ultraje a Rigor gravou o segundo disco,

intitulado Sexo!!. Em 12 de setembro teve início a Bad World Tour, a turnê de Michael Jack-

son,  promovendo  seu  álbum  Bad.  Neste  álbum,  encontramos  algumas  das  músicas  mais

clássicas do cantor, como "The Way You Make Me Feel", "Smooth Criminal" e "Dirty Diana”.

Em julho, o grupo de rock Guns N' Roses lança o álbum Appetite for Destruction, alcançando

muito sucesso com a música "Sweet Child O' Mine”. O cantor  Lobão lança o álbum  Vida

Bandida". A banda Pink Floyd lança A Momentary Lapse of Reason. A banda Legião Urbana

lança Que País É Este, seu terceiro disco, contendo músicas da antiga banda de Renato Russo,

o Aborto Elétrico.

Entre os dias 23 de junho e 4 de julho de 1987, ainda com quinze anos, ganhei de pre-

sente uma viagem de excursão turística para a Disneylândia e o Epcotcenter, no estado da
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Flórida. Na viagem estavam alguns colegas do colégio São Paulo, e fomos juntos a vários pas-

seios. Ao passar por Miami fomos a algumas lojas de instrumentos musicais no centro da ci-

dade,  e adquiri  meus dois primeiros pedais de efeito.  Os dispositivos eram da companhia

Boss/Roland, um Overdrive e um Flanger, de fabricação no japonesa. Como era fã do guitar-

rista Edward Van Halen, tinha que ter pelo menos estes efeitos para tocar suas músicas e emu-

lar sua sonoridade. Fomos a uma loja de discos e comprei em consenso com meus amigos os

LPs de Heavy Metal: Ride the Lightning e Master of Puppets, da banda Metallica; a coletânea

“Metal Masters”, com as bandas Bon Jovi, Twisted Sister, Stryper, Deep Purple, Scorpions,

Kiss, Judas Priest e Yngwie Masmsteen, dentre outros; Marching Out, de Yngwie Malmsteen

e o Live After Death, do Iron Maden.

O disco Marching Out, de Malmesteen, havia sido lançado em setembro de 1985 com

apenas três faixas instrumentais. O oposto do seu primeiro disco,  Rising Force, lançado em

março de 1984 e que vinha apenas com uma faixa cantada e todas as outras instrumentais, tor-

nando-se o disco que o revelou para o mundo, chegando ao número 60 na lista da Billboard e

sendo também indicado ao Grammy Awards pela melhor interpretação de rock instrumental.

Eu ainda não conhecia Malmesteen, e comecei a ouvir o disco; especialmente as faixas "Over-

ture 1383” e “Marching Out". O álbum Live After Death é duplo e tem como tema o antigo

Egito. O disco gravado ao vivo durante a turnê mundial da banda entre 1984 e 1985, que reali-

zou 187 apresentações em 331 dias (tornando-se uma das maiores turnês de rock de todos os

tempos), tem em seu repertório músicas de dois outros álbuns da banda, o The Number of the

Beast (1982) e Powerslave (1984), além de algumas inéditas.

Embora a identificação com a Disneylândia fosse uma coisa da infância e já estivesse

interessado durante a adolescência em outras coisas da vida, viajar é quase sempre bom, e co-

nhecer outro país, como os Estados Unidos, que tem uma cultura musical guitarrística mar-

cante no ocidente e serve de modelo para vários dos meus modelos nacionais, foi uma expe-

riência marcante. Lembro-me de assistir a uma performance de uma banda em um restaurante

do Epcotcenter. Enquanto eu comia meu sanduíche, uma banda surgia do chão do palco eleva-

diço tocando música pop rock com um aporte bastante equilibrado e agradável. Lembro-me de

ficar atento ao guitarrista que tinha uma sonoridade muito boa: tudo soava como uma grava-

ção, só que melhor, ao vivo. Voltei para o Brasil muito entusiasmado com a viagem, com as

novas possibilidades sonoras que tinha agora com os pedais de efeito, com os discos para es-

cutar e com as gravações para aprender.
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Nesse verão fui com os integrantes da banda para a casa da ilha dos Santana. Seus pais

tinham uma casa de veraneio em Itaparica e convidaram-me para passar um fim de semana

prolongado lá com eles. Levaríamos os instrumentos e poderíamos ensaiar, compor e curtir a

praia. Atravessamos de ferry boat até o terminal de Bom Despacho e seguimos para o municí-

pio de Itaparica, que fica na ilha e era conhecido pela beleza e tranquilidade das praias. Den-

tro da cidade à beira mar, tem a Fonte da Bica, com água mineral próxima a uma bela orla,

com píeres de onde saltávamos para um mergulho no fim da tarde, e na época quem andava à

noite pela rua que cruzava a esquina da casa dos Santana era o escritor João Ubaldo Ribeiro.

Quando chegamos, logo nos enturmamos com o pessoal que sempre vinha veranear e

conseguimos fechar uma data para uma apresentação no Grande Hotel de Itaparica. Este seria

nosso primeiro show. O fim de semana prolongado de três dias se transformaria em mais uma

semana, até a data do show no final da semana seguinte. Um dos amigos que estava veranean-

do convidou-nos para ensaiar na varanda de sua casa, que ficava em frente ao mar, e começa-

mos a planejar a apresentação. Montamos os instrumentos embaixo de uma mangueira e en-

saiamos quase que diariamente até o dia do show.

O repertório tinha músicas autorais, do Camisa de Vênus, Paralamas do Sucesso, Raul

Seixas e outros. No dia do show fomos durante a tarde fazer a passagem de som e a montagem

do palco que fora projetado pelo pessoal da equipe de lazer do hotel. Eles conseguiram mesas,

camas e tábuas para montarmos de forma improvisada um palco de dois níveis. Colocamos a

bateria sobre mesas arrumadas lado a lado para ser o fundo do palco, e colocamos tábuas sol-

tas sobre algumas camas sem colchões,  também lado a lado, dispostas logo à frente da bate-

ria, formando a frente do palco. A disposição do palco ficou muito interessante com nossa en-

genhosidade, mas as tábuas soltas sobre as camas restringia nossos movimentos, pois se fôsse-

mos para a frente o fundo subia, e se fôssemos para trás a frente empinava; ou seja, tinha que

tocar parado pra não cair, mas o visual do palco parecia valer o risco.

Conseguimos fazer uma divulgação boca a boca durante a semana, e a notícia do show

foi se espalhando entre as pessoas. No dia do  show o espaço estava lotado,  e começamos

muito animados, mas no transcorrer do repertório o show foi esquentando e Raimundo, o vo-

calista, começou a ficar nervoso e não sabia exatamente o que fazer então começou a assumir

uma “atitude rock and roll" e começou a dizer frases com palavrões e xingar deliberadamente.

Momentos depois chegou um grupo de pessoas de Mar Grande que, por algum motivo banal,

começou a se estranhar com o pessoal local que estava na festa. Começou uma briga entre al-
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gumas pessoas, e as que estavam no entorno da confusão dispersaram em várias direções. Al-

gumas foram para cima do palco que estava com as tábuas soltas. Foi uma cena tragicômica,

mas felizmente ninguém saiu seriamente machucado neste que foi o nosso primeiro show. A

partir dai começamos a tocar em festas na casa de amigos, festas do colégio em playgrounds,

e tocamos na 1ª Mostra de Som do São Paulo. Começamos a fazer ensaios e performances em

busca de um amadurecimento para gravar uma fita  demo em estúdio e conseguir divulgar o

nosso trabalho. Eu comecei a praticar de forma bastante motivada, porém sem planejamento,

e os ensaios passaram a ser meus períodos de maior aprendizado.

No verão de janeiro de 1988, fazia sucesso nas rádios de Salvador, entre os meus cole-

gas da rua e da escola, a música “Bota pra Ferver”, da Banda Asa de Águia. Esta música foi o

primeiro sucesso da banda, e trazia em seu arranjo a guitarra fazendo linhas melódicas na in-

trodução e interlúdio, bem como na seção harmônica com powerchords. A sonoridade tinha

algo que transitava entre sons universais da guitarra versus o ambiente sonoro baiano, que es-

tava se delineando como o movimento musical da axé music. Eu assisti a algumas performan-

ces da banda nesta época em festas de fim de ano do Yacht Clube da Bahia, do Clube Bahiano

de Tênis e da Associação Atlética da Bahia; neste período também comecei a frequentar as

festas do Parque de Exposições. No ano de 1988, comemorou-se o centenário da abolição da

escravatura no Brasil, cujo tema foi “Bahia de Todas as Áfricas”, e pela primeira vez um Blo-

co Afro de porte, o Olodum, desfilou no circuito Barra-Ondina.

Outras músicas de destaque no carnaval foram “E Lá Vou Eu”, da Banda Mel, e “We

Are The World Of Carnaval”, composta pelo publicitário Nizan Guanaes para promover a

campanha das Obras Sociais Irmã Dulce de 1988, o turismo e o carnaval de Salvador. Para tal

reuniram diversos artistas em destaque no carnaval de Salvador em um clipe, entre eles: Laz-

zo Matumbi, vocalista do Olodum na época, Daniela Mercury, Durval Lélys, Margareth Me-

nezes, Ricardo Chaves, Serginho Ribeiro, Osmar Macedo, Jussara Silveira, Jorge Zarath, Mis-

sinho, Silvinha Torres e Laurinha.

Em 1988 continuei as aulas no colégio São Paulo, agora no 2˚ ano científico, e pensa-

va em evoluir minhas performances com a banda. Agora, junto aos pedais da Boss, eu tinha

um amplificador Gianinni que havia comprado na mão de Jô Estrada. Eu ficava testando pos-

sibilidades de combinação dos controles dos pedais de efeitos de forma aleatória, ou tentando

imitar intuitivamente os sons que ouvia nos discos. Neste momento, meu universo musical já

se mostrava bastante diversificado, quando em 13 de março de 1988 assisti ao concerto de
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Stanley Jordan no Teatro Castro Alves. Foi um concerto impressionante, pois sua técnica até

então era um mistério e continuou sendo depois de assisti-lo. Logo comprei os LPs que conse-

gui encontrar e passei a ouvi-lo por um bom tempo, interpretando "Georgia On My Mind" de

Hoagy Carmichael e Stuart Gorrell, e "Eleanor Rigby”, de Lennon e MacCartney.

Eu também gostava muito de ouvir Altamiro Carrilho, Michael Brecker, Raul Seixas,

Van Halen, Tom Jobim, Baden Powell, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Pepeu Gomes, Armandi-

nho, Luís Caldas, Djavan, Leo Gandelman, música clássica e regional. Desde já, ficava claro

que esta variedade de gêneros seria uma constante em minha vida, pois tocava em uma banda

de rock, estudava um repertório de música erudita nos cursos de extensão e ouvia música radi-

ofônica, LPs e fitas k-7 de variados gêneros e artistas. Meu interesse em me tornar um músico

profissional estava cada vez maior, e o leque de modelos musicais se ampliava além do rock.

Embora já tivesse há mais de três anos tocando na banda Síndrome, em vários eventos sempre

ouvia diversos gêneros, e gostava de tocar as peças do repertório erudito, mesmo que me iden-

tificasse mais com o repertório da música popular.

Em 1988, ainda com 16 anos, tirei minha primeira carteira da Ordem dos Músicos do

Brasil, que vinha com a palavra “Menor” em vermelho. Neste período gravei com a banda

Síndrome a primeira fita demo nos estúdios WR, situado em uma rua próxima à avenida Gari-

baldi. O técnico de som foi o dinamarquês Martin Mosby Karaoglan, e lembro de encontrá-lo

no estúdio de cima. Antes de irmos para a gravação, recebemos um conselho de Robério San-

tana, primo de segundo grau dos irmãos Santana, para que não deixasse que nenhum músico

de estúdio gravasse em nosso lugar. Nós começamos a ensaiar e desenvolver os arranjos antes

de ir pro estúdio gravar uma fita demo com três músicas de trabalho para veicular nas rádios,

inscrever em festivais de música e fazer programas de televisão. Entre os anos de 1988 e

1989, logo após a mixagem das faixas, começamos a divulgar o trabalho em programas locais

de rádio, como o de Cristóvão Rodrigues, e de televisão como Nova Onda, Radio Táxi, Maria

Fumaça e Terra Magia, todos produzidos pela TV Itapoan.

Eu e a Síndrome ensaiávamos na casa de Daniel Anvar depois que fizemos os primei-

ros shows passamos a ensaiar em um estúdio no Bonfim, na casa dos irmãos Alex Amaral e

Alan Amaral. Em um dos ensaios na casa de Anvar um vizinho do prédio veio nos visitar, ele

era dono da loja Primavera. Ouviu o som, conhecia a família de Anvar e nos convidou para

participarmos da exposição da loja que ocorreria em uma feira no Parque de Exposições to-

cando durante os dias da feira. Fizemos alterações no repertório na tentativa de nos adequar-
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mos à clientela da loja e colocamos algumas músicas de Rita Lee e Paralamas. No final ele

nos presenteou com uma câmara de eco, que foi incorporada ao equipamento da banda.

Nos apresentamos no teatro Gamboa e me recordo de chegarmos para montar os equi-

pamentos do show no dia anterior e resolvemos dormir no palco do teatro para terminarmos

de arrumar o palco já no dia seguinte. Fizemos também um show no teatro do ICEIA, que fica

no bairro do Barbalho, próximo à casa de Anvar (que ficava do outro lado no Largo de Santo

Antônio, aonde ensaiávamos eventualmente). O repertório tinha as composições: "Imagem

Distorcida" (uma música instrumental que usávamos com abertura do show), “Cruz de Peca-

dor”, “Síndrome", “Tempo Perdido” (do Legião Urbana, "All My Loving", "Help", "La Bam-

ba", "Bete Morreu", "Simca Chambord", "Conha", "Hospital", "Zenaide", "A Bruxa" e "Ócu-

los". Fizemos também uma apresentação com playback em uma praça de Santo Antônio de

Jesus com a caravana de artistas dos programas da TV Itapoan. Recordo que me sentia um

pouco gripado pela manhã, e tinha tomado duas aspirinas ao longo do dia. Já na viagem de

ônibus de ida não me sentia bem, após o show comecei a ter uma crise alérgica com inchaços

pelo corpo e, quando cheguei, fui direto para a emergência do hospital. Por  volta  dos  17

anos continuava em busca de informações e conhecimento, já pensando em firmar-me como

músico profissional. Uma das formas de acesso eram as revistas especializadas. Eu era fã da

revista americana Guitar Player, e adquiri a minha primeira na banca de Seu Bené na Pituba.

Era a edição de outubro de 1988, que tinha como foto de capa o guitarrista Vernon Reid da

banda Living Colour e vinha com um disco flexível de uma música da banda para ser tocado

na vitrola. Através desta revista eu me inteirava dos processos e meios por que os guitarristas

da música que eu ouvia e tocava era produzida e desenvolvida com a guitarra. Novos lança-

mentos do universo guitarrístico, empresas, equipamentos, métodos e instituições de ensino,

além de tradições da história da guitarra, eram reveladas nesta revista anglocentrada.

Continuei  a  apresentar-me  com a  Banda  Síndrome;  em busca  de  uma  agenda  de

shows, inscrevemo-nos na Mostra de Som do Vieira, na Mostra de Som do São Paulo e no

Festival Intercolegial de Música (FIM), que ocorreu na Concha Acústica do TCA. Nesses

eventos, além de tocar, pude assistir a performances da banda Contra Mão, com Paulinho Oli-

veira na guitarra e vocais, Ricardo Barata na guitarra e Edni Devay na Bateria; Bem como a

banda Horas Vagas, com Daniel Boaventura, Maurício Pedrão, Rique, Eugênio Pedrão e Lú-

cio, dentre outra bandas, músicos e pessoas envolvidas. Nesse período conheci o guitarrista

Fábio Serrano, que era conhecido como Maumistin, em referência ao guitarrista virtuoso de
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rock Yngwie Malmsteen. Ele conseguiu tocar um trecho de um música do referido guitarrista

e foi apelidado desta forma. Serrano tinha uma coleção considerável de revistas Guitar Player

e logo nos tornamos amigos, unidos pela guitarra junto a outros amigos em comum. Encontrá-

vamo-nos em shows e festivais, ou eventualmente nos visitávamos para praticar e trocar infor-

mações.

Resolvi então voltar para o curso básico da UFBA, pois planejava me prover de co-

nhecimentos para ser o melhor músico que pudesse ser e estar forte no mercado musical. A

partir daí, passei a ter aulas de violão com o professor Leonardo Boccia e de teoria e percep-

ção musical com a professora Maria da Graça Santos. Leonardo passou a ser meu tutor, acom-

panhando-me até minha formatura no curso superior. Com ele, além das aulas, participei da

orquestra de violões Lendas e Crenças, desenvolvendo um trabalho de repertório, prática de

conjunto e improvisação, além da técnica do instrumento, e talvez o mais marcante deste perí-

odo: os longos debates sobre a estética musical e o comportamento humano.

A inserção da guitarra elétrica na adolescência e do violão popular, com participação

em bandas e festivais colegiais de música, iniciando o aprendizado não formal ou informal em

paralelo ao ingresso em uma instituição de ensino musical foi algo marcante neste período.

Tensões culturais entre ditadura e liberdade permeavam as relações sociais nesta época, e su-

jeitar-me a uma instituição foi desafiar o exercício entre esta liberdade pessoal para seguir o

caminho de me tornar o que potencialmente era versus o processo de equalização musical que

o ensino situado na estética musical eurocentrada estabelece.
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4  MAIORIDADE:  PROFISSIONALIZAÇÃO,  GRADUAÇÃO  E  PRODUÇÃO

ARTÍSTICA (1989-2008)

Na festa de virada do ano a música que mais tocava nas rádios de Salvador era "Beijo na

Boca” – da Banda Beijo, que havia se formado na ano anterior. Essa canção foi eleita como

música do Carnaval de Salvador de 1989 e levaria a banda ao estrelato. Eu assisti a esta banda

em alguns bailes de carnaval nos clubes Associação Atlética e Bahiano de Tênis, o guitarrista

era  Carlinhos  Boca,  Anjo  na  percussão  e  o  baterista  era  Robinson  Cunha,  dentre  outros

músicos que despontavam junto à banda em sua primeira formação e grande sucesso.  Eu

adorava ir para as festas e assistir aos músicos em ação na performance, pois tocavam com um

aporte profissional, com técnica instrumental contemporânea e equipamentos de ponta que

dialogavam em timbres com a sonoridade universal da música pop, embora tudo ocorresse no

contexto da axé music. Mesmo porque a axé music, que estava em sua plena juventude, tinha

em sua genealogia o discurso de misturar vários gêneros musicais em um caldeirão festivo.

Muitos diziam “misturar do rock ao forró, passando pelo samba, frevo, xote e baião”, que de

certa forma era uma reverberação da onda tropicalista dos anos 70, que então se acomodava

para a grande massa soteropolitana e consequentemente brasileira.

Com as  dinâmicas  sociais  oferecidas  pela  "democracia"  do período pós-ditatorial,  o

movimento por igualdade racial ganhou força em Salvador e entrou em vigor neste ano a lei

que pune crimes raciais.  A população de Salvador,  que tem uma das maiores  populações

negras  do  Brasil,  com  aproximadamente  80%  de  sua  população  constituída  de

afrodescendentes,  começou  a  vislumbrar  novas  possibilidades  de  organização  cultural  já

latentes.  Por  estas  circunstâncias,  e  graças  àqueles  que  protagonizaram  na  cena  local,  a

produção musical em Salvador dos anos 80 esteve associada a uma estética afrobaiana que

buscava  um  padrão  de  negritude  que  propiciasse  pertencimento  à  população

predominantemente negra de Salvador. Neste ano a banda Olodum, que ganhara projeção com

sua  música  “Faraó”  no  álbum  Egito  Madagascar,  de  1987,  apresentou  seu  trabalho  nos

Estados Unidos; e outra afirmação da cultura afrobaiana neste ano foi a criação do grupo

Timbalada pelo percussionista Carlinhos Brown, no bairro do Candeal, assim como o segundo

álbum do Ilê Aiyê,  Canto Negro. Outras bandas, como Cheiro de Amor, Banda Beijo,  Ara

Ketu e Banda Mel, incorporavam em seus estilos esta tendência. 
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No entanto nesse ano começou a fazer sucesso a lambada “Chorando se Foi”, regravada

pelo grupo Kaoma. A partir deste lançamento o estilo musical caribenho e a mistura com

elementos  musicais  sul-americanos  e  latinos  passou  a  ser  uma  característica  presente  no

repertório de bandas que tocavam em festas relacionadas ao carnaval na Bahia na época. A

dança que já era um das manifestações culturais que se firmava agregada à diversa produção

musical baiana. Foi também um elemento muito forte no movimento da lambada, capitaneado

pelo grupo Kaoma, firmando a Bahia como um polo de miscigenação cultural.

Eu,  como  bom  baiano,  sentia  o  efeito  desta  estética  musical,  e,  de  certa  forma,

desfrutava, embora minhas práticas musicais estivessem entre o repertório que orbitava em

torno da banda de rock e o repertório erudito do violão. No início de 1989, mais precisamente

Figura 6: Com a Banda Síndrome no festival do Bar Água do Mar em 1989, na Barra, Salvador.

Foto: Roberto Monteiro.
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no dia 5 de janeiro, fiz um show com a banda Síndrome no bar Água do Mar, próximo ao

Cristo, na Avenida Oceânica da Barra. O palco era a própria calçada da rua, que tinha vista

pro mar. Nós abrimos o show do grupo paulista de punk hardcore Não Religião. A balaustrada

da calçada do lado oposto, que dá para o mar, estava cheia de punks sentados assistindo ao

nosso show e esperando a atração principal da noite. Tocamos e depois mudei de posição com

os punks: fiquei assistindo ao show da banda sentado na balaustrada do outro lado. Eu nunca

tinha presenciado ao vivo uma performance punk, e lembro-me do impacto do som e do visual

punk.

Eu estava no terceiro ano do colégio São Paulo e tinha como colega de sala o escritor

Dênisson Padilha Filho. Ele mostrou-me o som das bandas punk nacionais e de fora do país,

como Sex Pistol e The Clash. Nós surfávamos e eventualmente seguíamos para a praia de

Guarajuba, Litoral Norte, ouvindo no carro essas bandas, além de bandas brasileiras, como

Ratos do Porão e Raimundos. Na época, meus colegas falavam da banda baiana de rock Rabo

de Saia, que não era exatamente punk, mas era rock, e contava com a irreverência de Márcio

Melo no vocal e de Lanlan na bateria, dentre outros. Havia outras bandas, como Íris Vermelha

(com Ives no vocal e baixo e Silvio na guitarra), Rosa Cármica, 14˚ Andar, Diário Oficial,

Contramão, Planeta Cidade (com Yonsen Maia na guitarra) e Sinfilia (com Erica Nande no

baixo). Nesse período estava a par do que estava acontecendo de forma panorâmica, mas o

que eu ouvia em casa como escuta atenta era a programação da rádio, os discos que havia

comprado em 1987 e os LPs do Van Halen.

Motivado pelo desenvolvimento profissional, resolvi voltar a estudar violão na UFBA e

ter acesso a informações sobre música que pudessem contribuir para minha formação musical

o máximo possível.  Como não havia guitarra,  voltaria  a  fazer  violão pela  proximidade e

parentesco  entre  os  instrumentos,  e  iria  preparar-me  para  um  possível  ingresso  na

universidade  caso  resolvesse  não  seguir  a  graduação  em Engenharia  Civil,  pois  prestaria

vestibular no ano seguinte. Ainda com dezessete anos, fiz o teste de admissão novamente para

o curso básico de Violão da UFBA, fui aprovado e passei a ter como professor o violonista

italiano, radicado na Bahia, Leonardo Boccia.

Sempre  achei  desafiador  tocar  guitarra  e  violão,  pois  embora  exista  uma  clara

intersecção entre os dois instrumentos, há, em contra partida, uma grande diferença entre os

toques, posturas e as possibilidades sônicas de cada um, distanciando-os em particularidades

técnicas e em sonoridade. Leonardo Boccia tinha consciência desta questão e, através das
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aulas, abordávamos pontos que fossem comuns aos dois instrumentos, como, por exemplo, o

conhecimento do braço do instrumento e o estudo da improvisação através do conhecimento

de  escalas,  arpejos  e  da  percepção.  Trabalhamos  algumas  peças  e  fazíamos  bastante

improvisação livre ou sobre progressões de acordes; ele me mostrou os volumes 1, 2 e 3 do

método A Modern Method for Guitar,  de William Leavitt (1971). 

Como eu já tinha familiaridade com notação musical desde minha infância, fiz a leitura

do livro 1 com certa facilidade, mas sem exatamente me aprofundar nos conceitos, apenas

como um livro de leitura de partituras. Lembro de ler a seção 1 do Livro 2,  "Four Basic

Major Scale Finger Pattern”, sobre os quatro padrões básicos de digitação da escala maior

que vinham desenhados mostrando a mão e as posições para cada tipo: o tipo 1 com o dedo

indicador estendido lateralmente em relação ao dedo médio e aos outros dedos, os tipos 2 e 3

têm a mão em posição regular sem distanciamento entre os dedos, e o tipo 4 tem o dedo

mindinho em posição estendida lateralmente em relação ao dedo anelar a aos outros dedos. O

método explora o conceito de  position playng: trabalha arpejos e escalas em posição sobre

determinados  tons,  estudos  e  formas  de  acordes,  fundamentos,  estudos  de  leitura,

desenvolvimento rítmico da mão direita, estudos de velocidade, exercícios de alongamento,

tríades,  teoria,  estudos  melódico-rítmicos,  solos  e  duetos.  No  entanto  não  havia  tomado

consciência de seus princípios e fundamentos ainda. 

As  aulas  com  Leonardo  Boccia  eram  individuais  e  por  vezes  coletivas,  e  sempre

encontrava os colegas, como Aleksei Turenko, Sérgio Bahia, Marcos Saback, Júlio Gomes e

outros. O conhecimento transmitido não se resumia à área musical; fui apresentado à literatura

da filosofia e da psicanálise, transformado minha visão sobre a música e a vida. Nesse mesmo

ano, Boccia formou a orquestra de violões Lendas e Crenças, que era composta por dez de

seus alunos de violão, dentre eles João Omar, Iran Monteiro, Sergio Bahia, Júlio Gomes e

Marcos Saback. Por vezes tínhamos no grupo a presença da flautista Andréa Bandeira como

participação especial. O repertório do grupo era composto por obras de Vivaldi, Schubert e

Ary Barroso,  dentre  outros.  Nos ensaios  seguíamos  a regência  e  os  arranjos  escritos  por

Boccia, que durante os encontros estimulava debates sobre estética musical, comportamento

humano e ética profissional.

Ao lado das aulas de violão tínhamos aulas de teoria e percepção, e a professora que

ministrava as aulas era Maria das Graças. Essas aulas eram um capítulo à parte nos cursos

básicos de música, pois a professora apresentava com grande motivação os intervalos tonais
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com composições  suas  de  grande  beleza  e  musicalidade.  Ao  mesmo tempo  ela  era  uma

senhora de linha de educação tradicional rígida,  e aconteciam situações engraçadas, como

uma vez em que ela pôs de castigo um aluno que não acertava determinado assunto e mandou

que ele ficasse de pé olhando pro canto da parede.   

Neste período, com a maioridade se aproximando, comecei a frequentar mais os teatros,

bares e a noite em Salvador para encontrar amigos e desfrutar de música ao vivo. Na década

de  1980  estabeleceu-se  em Salvador  uma variedade  musical  considerável,  com grupos  e

espaços como o ICBA, o Bilhostre,  o  Opus 65,  o  Vagão,  o  Canteiros,  o  Voyage e  o Ad

Libitum. No dia 24 de julho de 1989 fui ao teatro ACBEU assistir a uma apresentação do

grupo Garagem, que tocou, dentre outras músicas, “Plano de Vôo”. Recordo-me de ter saído

de lá arrebatado, acentuando ainda mais meu desejo de saber mais sobre música e chegar a um

nível em que pudesse tocar com fluência. Nessa época outras bandas se apresentavam em

espaços de Salvador, a exemplo da Banda Tríade, Sexteto do Beco, Rumbaiana, Camaleon e

Agbeokuta.

Fui algumas vezes ao extinto Bar Canteiros, na Pituba, e pude assistir a alguns cantores,

geralmente  cantoras,  a  exemplo de Daniela  Mercury acompanhada por  Marinho Assis  no

violão, assim como sua irmã Vânia Abreu, que também cantava por lá. O repertório tinha

músicas de Tom Jobim, Fagner, Geraldo Azevedo, os sucessos de Elis Regina e composições

de Djavan, dentre outros. Embora não as conhecesse pessoalmente,  conhecia-as de vista do

período em que estudaram na Escola Ana Néri, na Pituba, assim como Emanuelle Araújo e

alguns outros músicos e artistas que passavam pelo Interarte (grupo de artes).

Eu também frequentava esporadicamente o bar Stella Maris, que ficava em frente ao

antigo Clube Português na Pituba, mas que já não existe mais no local. O bar Stella Maris

havia se tornado um dos redutos da insurgente axé music; vários músicos, artistas, produtores,

técnicos e admiradores que estavam envolvidos com esta música frequentavam esse bar. Pude

assistir  a  Jorge  Zarath,  Renato  Fechini,  o  baixista  Levi  da  banda  Asa  de  Águia,  o

percussionista  Ivã  Santos,  Yacoce  Simões  e  vários  outros  músicos  atuando  com  seus

conhecimentos em tempo real. Uma certa vez o baixista alagoano Fernando Nunes deu uma

canja tocando contrabaixo e cantando “Rock and Roll”, do Led Zeppelin, e então descobri que

ele tinha essa referência em sua musicalidade, embora o conhecesse tocando outro repertório.

Era um ambiente musical onde era possível ver e ouvir a poucos metros músicos que só se

escutavam na rádio ou distantes nos trios elétricos.
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Também passava mais pro fim da noite o bar Come Come, que ficava localizado no

espaço térreo do recém-inaugurado shopping Max Center no Itaigara. O bar era dos pais de

Rochinha, colega do colégio Vieira, um dos membros da banda Horas Vagas que eu conhecia

dos festivais de música. Lá encontrava membros de outras bandas e trocávamos informações

sobre o que estava acontecendo na cena musical local, nacional e internacional; por vezes

aparecia algum violão e ficávamos tocando pela noite ou ouvindo som do carro. Dentre os

amigos,  encontrávamos  Fábio  Serrano,  Gustavo  Lola,  Camilo  Baiardi,  Maurício  Pedrão,

Eugênio Pedrão, Adelino Montalverne, Cândido Amarelo e Daniel Boaventura, dentre vários

outros que passavam para um prosa.

Nos  últimos  meses  desse  ano  foram  realizadas  as  primeiras  eleições  presidenciais

diretas  e  Fernando Collor  de  Mello  foi  eleito  o  32˚  presidente  do Brasil,  derrotando seu

opositor Luiz Inácio Lula da Silva. Em 21 de agosto desse ano morre um dos meus ídolos: o

roqueiro baiano Raul Seixas. Nesse ano também fez muito sucesso a canção “Bem que se

quis”,  versão  em português  feita  por  Nelson  Motta  da  canção  "E  Po'  Che  Fà",  de  Pino

Daniele,  interpretada por Marisa Monte em seu primeiro álbum. O tipo melódico e o seu

contorno na música me atraía muito e me causava uma bela sensação do encontro do algo

novo, por ser um lançamento nas rádios, mas ao mesmo tempo parecer uma reminiscência de

um passado distante.

Nesta época comecei a dar aulas de violão no segundo andar da loja de instrumentos

musicais MusikHaus, no bairro da Barra. A loja era do professor de violão Leonardo Boccia.

Tinha  alguns  alunos  que  apareciam  para  aprender  guitarra  elétrica;  dentre  eles  Roberto

Barreto, atual integrante do grupo Baiana System. A loja vendia livros, métodos, partituras,

cordas para violão e alguns instrumentos musicais. Encomendei o livro de partituras do álbum

Surfing with the Alien, do guitarrista americano Joe Satriani. O álbum foi lançado em 15 de

outubro de 1987, pela Relativity Records, sendo o segundo de estúdio e um dos mais bem

sucedidos de Satriani, consolidando sua reputação no cenário mundial como guitarrista. Ouvi

bastante esse disco acompanhando com as partituras do livro que vinha com a tablatura da

guitarra, e uma bula com os exemplos e as definições das notações especais de guitarra como

um facilitador. Pude aprender com precisão algumas linhas das composições “Echo”, “Always

with me, always with you”, “Satch Boogie" e “Circles”, aproximando-me das performances

das gravações.

Nesse período comecei a tocar e frequentar o bar Opus 65, que ficava na Rua do Meio
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no Rio Vermelho. O proprietário era o coreógrafo Marcelo Moacir. Muitos músicos da AMA

(Academia de Música Atual), alunos e professores que também eram do grupo Sexteto do

Beco se apresentavam no bar, e assim pude assistir pela primeira vez a artistas como Andrea

Daltro, Sergio Souto, Aderbal Duarte, Edu Fagundes, Thomas Gruetzmacher, Luciano Bahia,

Mou Brasil e muitos outros que passaram por lá.

Minha  irmã  tinha  uma  colega  de  balé  cujo  irmão  tocava  guitarra  em  uma  banda

chamada Abhanda. Ela contou-me que eles fariam o  show “Concorrendo por fora” com a

banda Diário Oficial no teatro ACBEU. O guitarrista André Cardoso, da banda Abhanda, usou

um módulo ME-5 no show com uma Guitarra Ibanez Roadstar II, que era a guitarra desejada

entre os guitarristas da época em Salvador. O saudoso guitarrista Adriano de Almeida, que

tocava na banda Rosa dos Ventos e era irmão da minha amiga escritora Ana Luísa Almeida, da

Escola Ana Néri,  tinha uma.  Assistindo aos  shows eu me atualizava sobre equipamentos,

técnicas e processos que eram utilizados por guitarristas da cena musical da cidade.  

No começo do ano de 1990 prestei vestibular para Engenharia Civil e passei. Como

presente de aniversário de dezoito anos do ano anterior e do sucesso no vestibular, ganhei o

direito de escolher entre uma guitarra e um carro; logicamente, escolhi a guitarra. Eu havia

passado para o curso de Engenharia Civil na UFBA, mas, com a greve de professores de mais

de 60 dias do ano anterior e o cancelamento do semestre pela câmara de Graduação e Ensino

da UFBA, o ano letivo de 1990 começaria com um atraso de um semestre. Aproveitei esse

período para aprimorar-me musicalmente, pois embora acabasse de ingressar na graduação,

meu sonho de tornar-me músico era cada vez maior, e já pressentia que não iria seguir  a

carreira de engenheiro, embora tivesse acabado de ingressar no curso.

O período de carnaval havia chegado, e àquele ano foi a comemoração dos quarenta

anos de carnaval. As músicas que faziam sucesso nas rádios e na boca do povo eram “Prefixo

de  Verão”,  com a  Banda  Mel;  o  álbum  Swing,  da  banda  Cheiro  de  Amor;  o  álbum  Da

Atlântida  à  Bahia,  do  grupo  Olodum,  que  nesse  ano  participou  da  gravação  da  música

“Obvious Child", com Paul Simon, ganhado popularidade internacional. A cantora Daniela

Mercury gravou seu primeiro álbum, que vinha com as músicas “Swing da Cor”, de Luciano

Gomes;  “Menino  do  Pelô”  de  Saul  Barbosa  e  Gerônimo;  “Ninguém  Atura”  de  Roberto

Mendes; “Tudo de Novo”, de Marinho Assis e dela própria; “Todo Reggae”, de Rei Zulu e

Cabral; “Doce Esperança”, de Roberto Mendes e J. Velloso, dentre algumas outras canções,

completando 11 faixas.



138

Após uma viagem a Manaus, meu pai trouxe da Zona Franca uma guitarra Fender Strat,

guitarra de alta performance, igual à da foto da revistas Guitar Player de 1988, que tinha como

artista patrocinado da marca Fender o guitarrista Greg Howe. A guitarra vinha com a ponte

com sistema  floyd-rose e  microafinação  da  marca  americana  Kaller  e  a  configuração  de

captadores  com  dois  single-coils e  um  humbucker na  ponte.  Era  um  instrumento  bem

moderno na época, e até hoje tem uma sonoridade muito agradável, além de grande facilidade

de execução.

Como o semestre da faculdade começaria atrasado aproveitei para praticar guitarra e

estudar teoria musical durante o dia. Ganhar aquela guitarra foi um grande incentivo, pois era

um instrumento de alto nível: eu teria que fazer jus e tocar à altura dos recursos sonoros que

eram possíveis com o instrumento. Essa foi o primeira guitarra de qualidade profissional que

tive, credenciando-me para fazer trabalhos da cena musical local. Eu havia adquirido o livro

de Almir Chediak  Harmonia e Improvisação, volumes 1 e 2, logo que foram lançados em

1986  pela  Lumiar Editora; mas  só  então,  com  o  fim  dos  estudos  preparatórios  para  o

vestibular, teria tempo e a motivação para estudá-los na íntegra.

Àquele momento continuava frequentando o meu círculo de amizades dos últimos anos,

e  comecei  a  fazer  aulas  com  alguns  guitarristas  na  cidade,  como  Carlos  Chenaud,  Edi

Meireles, Mou Brasil e mais um professor de São Paulo que conheci na UFBA, mas de cujo

nome  não me lembro. Com Edie Meireles, que era guitarrista das bandas A Tribo e Gang

Bang, eu fiz umas duas aulas; ele disponibilizou o material que ele mesmo tinha organizado e

impresso. Tratava-se de sequências de exercícios técnicos com escalas e arpejos variados. Fiz

também algumas aulas com Carlos Chenaud quando ele morava na Rua Fonte do Boi, no Rio

Vermelho; mostrou-me uma relação numérica a partir dos bordões que trago na memória até

hoje: para a fundamental do acorde na sexta corda, a numeração 1-4-7-3-5-8; para os acordes

com fundamental na quinta corda, a numeração 1-4-7-9-5; e, para os acorde com fundamental

na quarta corda, a numeração 1-4-6-9.

Eu havia assistido a um raro  workshop de Mou Brasil na UFBA, e estavam lá vários

guitarristas, dentre eles Nelson Veras, que era aluno do curso de violão da UFBA. Eu queria

fazer  aulas  particulares  com Mou,  pois  àqueça  época  estava  interessado  em  jazz.  Daniel

Boaventura e Fábio Serrano haviam me mostrado a balada “The Cost of Living”, do álbum

lançado em 1987 pelo saxofonista Michael Brecker, que tinha o nome homônimo ao artista.

Interessei-me pelo álbum inteiro e fiz uma cópia em fita cassete que ouvia sempre no carro e
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em  casa.  O  guitarrista  que  gravou  as  faixas  foi  Pat  Metheny,  que  teve  uma  atuação

arrebatadora, que capturou a minha atenção e a do grupo, pela variedade de conexões sonoras.

O contraste melódico de suas ideias em “Syzygy” e as composições "Sea Glass" de Brecker e

"Nothing Personal" Grolnick, chamaram minha atenção, e eu simplesmente ouvia em diversas

circunstâncias. Transcrevi a introdução de "Original Rays" executada no Ewi por Brecker e

tocava junto à gravação.

Eu marquei algumas aulas com Mou Brasil e começamos a trabalhar improvisação e

fraseado. Na época ele estava morando na casa de sua avó, na Ladeira do Carmo, Pelourinho,

e estava se mudando para a  casa de outro guitarrista,  o francês Pascal  Heranval.  Ele me

mostrou um livro do guitarrista Pat Martino, com frases em intenção menor, eu fotocopiei o

livro e comecei estudá-lo. Outro material disponibilizado por Mou Brasil foi seu caderno de

frases, onde anotava frases melódicas organizadas em categorias pela progressão de acordes,

embora me incentivasse a desenvolver e anotar as minhas próprias frases. Na época ele usava

os métodos Jame Aebersold para a prática da improvisação, conectava seu CD player portátil

na entrada RCA do seu Cubo Roland laranja e experimentávamos alguns aportes que ele

propunha tanto verbalmente quanto com exemplos demonstrados. Mou também era fã de Pat

Metheny e mostrou-me várias outras gravações que passei a ouvir, como o álbum  Paralel

Realities,  do  baterista  Jack DeJohnnet,  que  também tocou no álbum de Michael  Brecker

supracitado.

Nos últimos anos estava mergulhado nos estudos de música e no processo preparatório

para o vestibular, mas todos estes esforços permeavam o âmbito profissional, e a situação

política do país configurava-se com a posse de Fernando Collor de Mello em 15 de março de

1990, como o primeiro presidente eleito em uma eleição direta após quase trinta anos. No dia

seguinte anunciou um novo plano de medidas econômicas, o Plano Collor I, que incluía o

confisco  dos  depósitos  bancários  e  das  cadernetas  de  poupança  dos  cidadãos  brasileiros,

retendo uma parcela significativa do dinheiro por dezoito meses. O plano arquitetado pela

prima do presidente e ministra da fazenda Zélia Cardoso de Mello foi um duro golpe no povo

brasileiro e nos sonhos de realizações existenciais humanas da grande massa populacional

brasileira, inclusive a minha. Era exatamente o meu ingresso no período da maioridade e o

momento de fazer escolhas correspondentes à profissão, pois, embora houvesse ingressado no

curso de engenharia civil da UFBA, as perspectivas profissionais mostravam-se desafiadoras

em qualquer área e instância. Trabalhar profissionalmente com algo que não tivesse prazer em
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fazer não corresponderia a alguns preceitos básicos da vida, como o simples fato de existir,

mas ainda assim encarava o curso de engenharia como uma experiência em prazo probatório.

Durante  o  plano  econômico  eu  tinha  uma  conta  poupança  no  Banco  Econômico,

empresa que já não existe mais, onde guardava os ganhos monetários de mesadas e aulas e

dos poucos shows que começaram a aparecer e a atuar na cena local. Vinha lutando para me

firmar profissionalmente através de dura e dedicada rotina de práticas e ensaios, e tentando

vencer a fobia da fome e do fracasso que normalmente assombra a carreira dos músicos e

artistas de qualquer lugar. Fui reativo à situação e resolvi reajustar a atitude diante da minha

carreira restabelecendo novas metas e rumos. Fui tomado por uma espécie de indignação e

sentimento de resiliência, e tive que canalizar isso de uma forma criativa com algum “plano

infalível”, como se vivesse o arquétipo do herói. 

Recordo-me de anos mais tarde assistir a um documentário com Tom Jobim onde ele

dizia “A única saída para o músico brasileiro é o aeroporto”. Fui em direção a tornar-me herói

de mim mesmo, dos meus sonhos, dos meus valores, da minha indignação com a ganância e a

usura, capazes de maltratar tantos pelo luxo de poucos. Eu me encontrava, mais do que nunca,

com o velho dilema humano das estruturas sociais.  Já não estava tocando mais na banda

Síndrome, mas continuava participando de festivais de colégio e fui substituir o guitarrista

que tocava com Fábio Serrano na banda de rock Conexão Atlântica no festival de música do

ISBA.  Tocamos  a  música  de  Peter  Framptom “Breaking  All  The Rules”  e  duas  músicas

autorais da banda, “Danger" e “Sun Light Show”. 

Nós fizemos uma performance que foi bem recebida pelo público, embora eu estivesse

um pouco tenso na apresentação. O guitarrista Bruno Uzeda, que atualmente é aluno do curso

de instrumento em Música Popular, apresentou-se com a Banda Babel no festival e assistiu à

nossa apresentação. Outros músicos apresentaram-se no festival, como Jô Estrada na guitarra,

Marcelo Brasil na bateria (com a perna quebrada) e Alexandre Vargas na guitarra. O festival

foi  encerrado com um dos últimos  shows da Banda Companhia Click,  que tinha Daniela

Mercury no vocal, Marco Sampaio no baixo e Raul Carlos Gomes na bateria. A banda veio ao

palco vestida com longos sobretudos de couro e se apresentou debaixo de muita chuva que

caiu naquela noite de Salvador. 

Neste  mesmo  ano,  ainda  com  dezoito  anos,  fiz  o  primeiro  show como  músico

acompanhante em uma banda com repertório de axé com o ilheense Saul Barbosa, violonista e

diretor  musical  da  cantora  Simone  Moreno.  A  banda  que  os  acompanhava  ficou  sem
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guitarrista às vésperas do show e alguém da banda me indicou para fazer a substituição. Saul

me ligou para fazer o convite e fizemos apenas um ensaio no dia anterior ao show. Cheguei

para o ensaio no estúdio de Theo Oliveira localizado no Calabar com o repertório escrito com

anotações de progressões de acordes e a forma das músicas, o que os músicos americanos

chamam de road maps. Os membros da banda acharam estranho aquilo, pois ninguém fazia

aquilo: ou você sabia as músicas ou não; não tinha essa coisa de anotar. 

O show foi em alguma cidade do interior da Bahia e fomos de ônibus até lá. O show

aconteceu em um trio elétrico parado na praça da cidade, e momentos antes de começar o

show,  ao fim da passagem de som, Saul percebeu que a bateria de 9 Volts do seu violão

acabara, e após se certificar de que ninguém no trio tinha uma foi ao microfone e começou a

perguntar em alto e bom som repetidas vezes: “alguém tem uma pilha quadrada na cidade?”.

Depois de não obter nenhuma resposta positiva, olhou para mim e disse que não tocaria e eu

teria que assumir todas as linhas de guitarra sozinho, sem o violão dele. Definitivamente não

foi uma das noites mais agradáveis, mas também nada musicalmente catastrófico aconteceu,

"apenas" algumas notas equivocadas.  No outro dia,  ainda no meio da viagem de retorno,

dormindo de ressaca atravessado no corredor do ônibus entre uma fileira de poltronas e outra,

fui acordado por Saul, com humor duvidoso, para receber o meu primeiro cachê da história.

Desde então fizemos muitos shows, gravações, ensaios e encontros fraternais. 

Tocar  com Saul  Barbosa  foi  uma escola  para  muitos  músicos,  e  para  mim não foi

diferente. Ele tinha uma personalidade forte que levava com muita fluidez para sua música e o

seu violão. Passei a fazer alguns shows com ele, o que me deu alguma visibilidade na cena

local, oferecendo várias oportunidades e ampliando a minha rede de relações musicais. Eu

vinha  construindo  minha  carreira  e  meu  estilo  de  tocar  simultaneamente  situados  nos

aprendizados acadêmicos com o repertório erudito de violão e a experiência com a guitarra

através  do  pop rock recorrente  no  ambiente  musical  colegial  em  que  até  então  estava

predominantemente inserido. Saul me colocava de frente com um violão brasileiro, delineado

na música popular que se firmava como cultura baiana e brasileira. 

Em 1990 assisti ao  show de Paco de Lucia em trio de violões com seu sobrinho José

Maria Bandeira e Juan Manuel Cañizares, no teatro do Centro de Convenções da Bahia. Fui

ao show com meu amigo e parceiro da orquestra de violões Lendas e Crenças Marcos Saback.

Marcos tocava no grupo de dança flamenga local, a Companhia das Botas, e a dançarina e

coreógrafa Silvana Martins, que dirigia o grupo, havia estudado com a bailarina e atriz Ana
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Esmeralda, que trabalhara junto a Paco no filme  Carmem, de Carlos Saura. A coreógrafa e

outros membros da companhia de dança em que Saback atuava foram ao show (que, por sinal,

foi inesquecível), e logo após fomos ao camarim saudar Paco, Bandeira e Cañizares. 

As saudações se transformaram em convite para jantar no restaurante de comida típica

baiana Yemanjá, para onde fomos logo em seguida. Eu estava acompanhando Marcos e fui

junto com ele ao jantar. Foi uma situação um pouco engraçada, porque não tínhamos muito

dinheiro  para comer naquele restaurante mas fomos de qualquer  forma,  pois  afinal  era o

lendário Paco de Lucia. Então ficamos sentados na mesa olhando ele comer e bebendo alguma

coisa. Marcos tinha os olhos saltando pra fora do rosto e a todo momento sussurrava que não

estava acreditando que estava ali, cara a cara com seu ídolo. Eu já admirava Paco, mas nem de

perto  eu  era  tão  fã  dele  como sou hoje.  Acredito  que,  embora  estudasse  violão,  naquele

momento  a  guitarra  elétrica  era  meu  instrumento  principal,  onde  passava  horas  por  dia

praticando e meus heróis eram guitarristas. De qualquer forma, o show tinha sido arrebatador

e nunca estive tão perto de um músico daquela grandeza e fama; ele era uma espécie de

semideus para  nós.  Não queríamos causar  nenhum constrangimento  com comportamentos

fanáticos e estávamos tentando nos comportar, mas em um determinado momento Saback

olhou  para  Paco  e  disse  com  um  sotaque  em  portunhol:  “Paco,  posso  lhe  fazer  uma

pregunta?”, e Paco disse: “Sí, ¿que cosa?”. Marcos então lançou: “Qual o segredo de tua

velocidade?”  Paco então respondeu fazendo um gesto  com a mão:  “Con el  perdón de la

palabra a las ticas, saca el… y tranca-lo”. Nós ficamos rindo meio sem graça dos mistérios da

guitarra flamenca. 

As aulas do curso de Engenharia Civil começaram em agosto, e eu estava indo bem,

pois gostava de matemática e de outras matérias, como desenho técnico e geologia. Mas em

outras que já não me agradavam muito levava os livros de harmonia do Chediak e ficava

lendo sentado no fundo da sala. Alguns colegas tocavam guitarra, e um deles tinha estudado

com Eduardo Ardanuy em São Paulo e mostrou-me alguns discos, gravações e apostilas que

tinha adquirido para suas práticas durante as aulas.

Eu conheci o trabalho de Ardanuy pela primeira vez no programa Matéria Prima da TV

Cultura que acabara de ser estreado em junho daquele ano, com o apresentador  Serginho

Groisman trazendo vários grupos e artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. O

programa era designado aos jovens brasileiros e tinha como  slogan a frase “Fala, garoto”.

Gravei em VHS alguns programas e pude assistir às performances de vários guitarristas que
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iam ao  programa  tocar  ao  vivo  com suas  bandas,  dentre  eles  Ardanuy.  O  programa  foi

transmitido  até  o  ano  seguinte,  quando  Groisman  mudou  de  emissora  e  construiu  um

programa na mesma linha, o Programa Livre, mas já naturalmente distinto do que houvera

sido naquela época, pois o Matéria Prima tinha a vantagem do pioneirismo sobre a percepção

do público, e a música  produzida na época era fortemente orientada pelo estilo rock anos 80.

Um evento marcante naquele ano foi o início da emissora MTV em sinal aberto no dia

20 de outubro, entre as opções de canais de TV que iam ao ar no Brasil.  A MTV Brasil,

pertencente ao Grupo Abril,  tinha em sua programação videoclipes,  entrevistas e matérias

sobre a música dedicada ao público jovem em tempo integral. Foi a primeira emissora de TV

brasileira a transmitir sua programação 24 horas por dia, e, o melhor ainda, sobre música e

com música. No entanto, no dia 21 de julho, assisti pela Rede Bandeirantes à transmissão do

show de comemoração da queda do Muro de Berlim feito pelo ex-líder da banda Pink Floyd,

Roger Waters. O Muro começara a ser derrubado no dia 9 de novembro do ano anterior, mas o

processo de unificação ainda levaria tempo.

Em setembro de 1990 o guitarrista Steve Vai lançou o álbum  Passion and Warfare,

tornando-se um clássico da guitarra  rock instrumental até  a atualidade.  A sétima faixa do

álbum, intitulada “For the Love of God”, tornou-se uma unanimidade entre os guitarristas de

rock, e o seu videoclipe tornou-se bastante difundido nos programas de música. Recordo-me

de ele ser anunciado em um programa de televisão local como o maior guitarrista do mundo e

depois passar esse vídeo. Eu adquiri o LP quando chegou nas lojas. Praticava tocando em

cima das faixas, às vezes baixava a rotação e tirava nota por nota igual, até conseguir colocar

a frase em prática e tocar na rotação normal. Essa faixa e “Blue Powder” foram as músicas do

disco com que mais fiz isso, e ajudaram-me a desenvolver várias articulações na guitarra que

Vai usou nas gravações e eram uma característica do seu estilo.

As músicas de destaque que estavam sendo lançadas no carnaval foram “Prefixo de

Verão”,  gravada  pela  Banda  Mel  e  lançada  no  verão,   tornando-se  o  maior  sucesso  do

carnaval, e “We Are The World Of Carnaval”, composta pelo publicitário Nizan Guanaes para

a campanha das Obras Sociais Irmã Dulce de 1988 e regravada pelo cantor Ricardo Chaves

naquele ano. Os meios de comunicação anunciavam a transmissão para mais de 50 países o

segundo Rock in Rio, entre 18 e 27 de janeiro, que tinha, como atrações principais,  A-ha,

Prince,  Debbie Gibson e  Guns N' Roses. Eu assisti ao festival, gravei em fita VHS e pude

assistir à performance de alguns artistas. O primeiro festival havia sido fantástico e estava



144

ansioso para assistir àquela edição.

O ano de 1991 é considerado um dos anos mais produtivos na história da música pop

rock ocidental radiofônica, com um grande número de discos lançados e uma transformação

nos processos de produção musical que vinham sendo empregados até então, impactando sua

época e as gerações seguintes. O período foi muito importante em especial para o rock  alter-

nativo, tornando-se um divisor de águas para as bandas de garagem que buscavam indepen-

dência da  indústria da música pop rock. Nos Estados Unidos começou a haver uma grande

quantidade de lançamentos destas bandas, e o subgênero musical  grunge ganhou o espaço

central no meio pop rock. Bandas do gênero lançaram seus álbuns, como R.E.M., com Out of

Time, o Smashing Pumpkins, com seu disco de estreia Gish, e a banda Blur,  também  estrean-

do com Leisure. Outros exemplos são os discos: Ten, do Pearl Jam; Nevermind, do Nirvana;

Black Album, do Metallica; e Loveless, do My Bloody Valentine. No mesmo ano a música ele-

trônica assumiu um plano de destaque,  e explorava novas possibilidades difundindo-se na

cena musical como os termos dance music e techno.

Nesta época comecei a tocar na banda de hard rock chamada Dead Easy. A banda tinha

vocais, baixo, bateria e duas guitarras, eu em uma o Jô Estrada na outra. O repertório da

banda, embora tivesse músicas originais, era bem situado nas referências do subgênero hard

rock, como Van Halen, Withesnake e outras bandas. Foi uma grande experiência para mim,

pois pela primeira vez tocava com a linguagem musical mais próxima dos guitarristas que

ouvia.  Ensaiávamos no estúdio  Orion na Avenida Vasco da Gama,  e  sempre  acabávamos

encontrando outros músicos. Fizemos um show no Zouk Santana com o som de Nicolau Rios.

Para divulgar o show fizemos sessões de fotos para matérias em jornal e panfletos.

Nesse ano o  cantor  Renan Ribeiro,  após  me ouvir  tocar  com Saul  Barbosa  no  ano

anterior, convidou-me para participar do seu  show autoral na casa de  shows Via Brasil, um

espaço para  shows que havia no terraço do hotel, atualmente conhecido como, Bahia Park

Hotel, no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. O show tinha Elpídio Bastos, atual

baixista  do grupo Olodum, como diretor  musical,  e  Nairo Lima na bateria,  dentre outros

músicos. Antes de ensaiar com a banda, reuni-me com Renan Ribeiro algumas vezes para

aprender  as  músicas  e  receber  direções  sobre  o  estilo  de  guitarra  que  o  trabalho  dele

demandava. 

Além de outras referências, ele falava-me sempre para escutar o guitarrista da banda

Ara Ketu, que vinha incorporando a guitarra elétrica à percussão do grupo referendado no
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african pop  com bastante originalidade, embora gerasse alguma polêmica entre os puristas.

Descobri que o guitarrista era Birro Pacheco, nascido em Cachoeria, Bahia, mas não era tão

fácil  conseguir  gravações  porque a  banda com a guitarra  na  formação não tinha  lançado

nenhum álbum ainda e só seria possível apreciar ao vivo. No entanto Renan conseguiu uma

cópia em cassete com algumas músicas e fiquei tentando colocar-me naquele som. O  Ara

Ketu lançara seus dois primeiros álbuns em 1987 e 1988 com a formação de bloco afrobaiano:

voz e percussão. Apenas a partir de 1989 é que surge o grupo que inseriu em sua formação,

além da percussão, baixo, guitarra, sax, bateria, teclado e o cantor Tatau.

A partir dos festivais de colégio e dos encontros no bar Come Come, surgiu o grupo Os

Tocáveis, composto por Daniel Boaventura na voz e no sax, Eduardo Adonias no teclado,

Fábio Serrano na guitarra e voz, Adelino Montalverne no baixo, Camilo Bairdi na bateria e eu

na guitarra. A banda Os Tocáveis fez show no dia 7 de abril de 1991 na danceteria Matahari,

que  acabava  de  ser  inaugurada  no  Rio  Vermelho.  Nesse  espaço  estava  acontecendo uma

programação nos domingos de abril, e conseguimos agendar o show para esta data. Os outros

domingos teriam as bandas Rosa Cármica, Alkimia e Crack. No mês de maio, fizemos show

novamente no mesmo local, no dia 17, uma sexta-feira, a partir das 20 horas. O repertório

incluía:  "Unchain  My  Heart”,  de  Joe  Cocker;  “On  Brodway”,  de  George  Benson;

“Chocolate”, de Tim Maia; "Pense e Dance", do Barão Vermelho; “Doce Espera”, de Marina

Lima; “Secret Marriage” e “Moon Over Bourbon Street, Pamela”, do Toto; “Still Got The

Figura 7: Grupo de pop-rock Os Tocáveis, em 1991. Da esquerda para a direita: Eduardo Adonias, Fá-
bio Serrano, eu, Camilo Baiardi, Adelino Montalverni e Daniel Boaventura.
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Blues”, de Gary Moore; “Little Wing”, de Jimi Hendrix; “Flores", dos Titãs; “Epic", do Faith

No More; “O Tempo Não Para”, de Cazuza; “South American Way”, e eu cantava “Blues da

Piedade” de Cazuza.

Nesse momento eu já havia decidido que não seguiria mais com o curso de engenharia,

que iria abandonar a faculdade e faria vestibular novamente, mas desta vez para música e

informática. Foi um momento desafiador para mim e minha família, pois meus pais sempre

tiveram várias  ressalvas  sobre  seguir  a  carreira  de  músico  e  agora  eu  estava  justamente

trilhando o temido caminho. Lembro de contar a meu pai sobre minha decisão e ele dizer

“Então seja o melhor!”. Eu humildemente respondi que seria o melhor que eu pudesse ser, e

que tentaria  ser  melhor  que eu  mesmo a  cada dia.  Mas eu  mesmo tinha  meus receios  e

buscava construir parâmetros de valor e interesse pessoal para justificar minhas ações. Eu

acreditava que, se conseguisse ter  o básico que um indivíduo possa ter  para viver, estaria

satisfeito em fazer música e viver dela. Fiz uma escolha consciente, desapegando-me de uma

vida  mais  economicamente  previsível  e  estável,  e  optando  por  enfrentar  os  conhecidos

desafios que um artista enfrenta para poder fazer a minha arte. 

Eu precisava de uma estratégia para a minha carreira, e Fábio Serrano me havia dito que

estava fazendo aulas com o guitarrista Eraldo Melo. Ele conhecia-o da turma de bicicletas

BMX, estilo  cross. Entre 1988 e 1989 Eraldo Melo tinha estudado no GIT, uma escola de

guitarristas na California que eu conhecia das propagandas da revista Guita Player. Pensei

então que uma boa estratégia seria talvez estudar fora, mas a questão axial deste plano seria o

suporte financeiro, pois não poderia contar com o apoio de minha família neste sentido, pois

havia  meus  irmãos  para  prover  e  meus  pais  ainda  não  estavam  muito  certos  sobre  me

apoiarem em uma carreira musical. 

Fui assistir a uma apresentação do grupo Tríade, em que Eraldo Melo tocava, no Teatro

ACBEU, conheci-o pessoalmente e tornamo-nos amigos. CDisse-me que estava em fase de

produção do primeiro álbum de estúdio do Grupo Garagem e contou-me algumas histórias

sobre estudar em Los Angeles com Joe Diorio, Scott Henderson, Roben Ford, Don Mock, Ron

Eschtee, Jay Gradon, Frank Gambale e Howard Roberts. Eu fiquei bastante motivado com o

meu plano de estudar fora, só não sabia ainda como, pois ainda não tinha como me capitalizar

e não queria trabalhar em um banco como minha irmã tinha ido.

Comecei a pleitear trabalhos com pessoas do meu círculo de amizades e surgiu uma

oportunidade quando o músico e ator Daniel Boaventura conseguiu fechar alguns shows em
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Juazeiro, na Bahia. Um rapaz chamado Paulão, "o homem do pé mais feio do mundo”, como

Daniel o havia apelidado, e que era dono do Blues Jazz Bar em Juazeiro, entrou em contato

com Boaventura para que fizesse um show com repertório de jazz e blues em seu bar. Ele faria

a divulgação e a promoção do show em rádios locais de Juazeiro e Petrolina, em Pernambuco.

Nós havíamos preparado o show em ensaios realizados em sua casa, pois lá além do seu

home estúdio havia toda a sua discografia que poderíamos explorar na produção do  show.

Daniel  cantava,  tocava sax tenor  e  flauta  barroca,  e  eu  tocava guitarra.  O repertório  que

preparamos  tinha  “Garota  de  Ipanema”,  “Wave”  e  “Corcovado”  de  Tom  Jobim;  “On

Brodway”, de George Benson; “The Cost Of Leaving”, de Michael Brecker; "Wish You Were

Here”, do Pink Floyd; “Here There and Every Were”, dos Beatles; “Message in a Bottle”, do

The Police; “Love Bizarre”, de Prince; e “You Don’t Know What Love is”, de Gene de Paul e

Don Raye, dentre outras.

Fomos de ônibus Itapemirim, semileito comum, a partir da rodoviária de Salvador e

seguimos para Juazeiro em uma viagem de 6 a 7 horas por uma estrada bem esburacada.

Saímos pela noite e chegamos de madrugada. Paulão esperava-nos na rodoviária de Juazeiro e

levou-nos para sua casa para que dormíssemos o resto da madrugada e um pouco pela manhã.

Acordamos e fomos fazer programas de rádio para divulgar o  show.  Almoçamos e fomos

passar  o  som no local;  deixamos tudo arrumado.  Eu levei  para  a  viagem minha guitarra

Fender Strat, a única que eu tinha, e usei uma unidade de efeitos ME-5 da Boss, que acabara

de adquirir, ligado direto na mesa de som com um pouco de reverb e delay. A guitarra sempre

me fez prestar atenção à multiplicidade de timbres que seu universo oferece. Esse aparelho foi

o primeiro multiefeitos produzido pela empresa de pedais, e incorporava todos os efeitos mais

usados  em  uma  configuração  que  consistia  em  um  compressor,  overdrive/distortion,

equalizador,  chorus/flanger e  digital  delay/reverb.  Eu havia  assistido  ao  guitarrista  André

Cardoso da banda Abhanda usando um módulo igual alguns anos antes.

O show aconteceu à noite, por voltas das 21 horas. O bar estava lotado e foi um sucesso.

No dia seguinte dormimos até tarde e Paulão nos levou para uma “praia” no rio São Francisco

chamada Serrote do Urubu. Eu e Daniel fomos na boleia de uma caminhonete que Paulão

dirigia, junto a outros amigos de Paulão, tomando cachaça e comemorando a sucesso da noite

anterior  – sem  exagerar,  pois  logo  mais  à  noite  teríamos  outra  apresentação.  Quando

chegamos à “praia", Paulão explicou-nos que a brincadeira do local era atravessar nadando até

uma pedra que fica localizada entre 15 a 20 metros da margem do rio. Paulão havia explicado
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que era mais seguro atravessar em parelhas caso alguém precisasse de ajuda, então ele foi

com Daniel na frente e eu fui com um amigo de Paulão, que tinha acabado de conhecer.

Quando estava na metade do percurso o rapaz fez sinal que estava tendo problemas, eu então

nadei para perto dele para saber o que estava acontecendo, ele me disse que não era nada não,

"que era brincadeira”, então virei e voltei a nadar em direção à pedra que agora já tinha ficado

um pouco para trás com a correnteza que nos arrastava. Quando eu dei as primeiras braçadas

ele agarrou em meu pé direito e me puxou dizendo que não era brincadeira não e que ele

estava se afogando, eu o afastei com a mesma perna e gritei por socorro para Paulão e Daniel,

que já estavam na pedra com mais alguns outros, para que viessem resgatá-lo.

Enquanto eu nadava, agora contra a correnteza e em direção à pedra, Daniel saltou e

nadou até o rapaz, que já estava mais próximo da margem. Lembro-me de fazer o trecho a

nado até a pedra com a consciência de ter a minha própria vida em minhas mãos, pois apenas

eu poderia me salvar. Alguém da pedra me gritava,  dizendo “Venha! Você consegue!”.  O

efeito do álcool, a adrenalina da situação e o nado contra a correnteza me fizeram suar frio

dentro  d’água,  mas  ainda  assim me superei  e  alcancei  o  alvo.  Logo ao  chegar  na  pedra

comecei a vomitar e levei um tempo para me recobrar até voltar à margem. Voltamos para a

casa  de  Paulão,  descansamos  e  pela  noite  fizemos  o  segundo  show, que  foi  um sucesso

também.

Depois de chegarmos em Salvador, conseguimos agendar um show do nosso grupo Os

Tocáveis em um restaurante e casa de  shows no Alto de Ondina. Embora já estivesse me

articulando para deixar Engenharia Civil e seguir a careira de músico profissional, sentia-me

pressionado pela minha escolha e precisava provar para mim mesmo que tinha feito a escolha

certa e que seria capaz de ser um bom músico. O desafio seria não me deixar abater pela

pressão a ponto de ficar inerte e, em oposição, manter-me motivado praticando e investindo

em  minha  formação  como  músico.  Iríamos  fazer  um  show especial  com  vários  amigos

músicos presentes; eu sentia como se estivesse em um concurso. Resolvemos tocar a música

“Always With Me Always With You”, de Joe Satriani. Eu faria a guitarra solo e Fábio Serrano

a guitarra base.

Começamos a tocar a música e fui para a exposição do tema. Quando chegou em uma

determinada frase da música, perdi a concentração – o que resultou em um erro. Como estava

sob muita pressão, fiquei muito nervoso e comecei a entrar em colapso. Minha respiração se

alterou comecei a me sentir mal, pálido e com sensação de desmaio, vendo uma cortina preta
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aparecer em minha visão. Olhei para Fábio Serrano, segundo ele com o pescoço meio mole,

pedi para que assumisse a guitarra, despluguei meu instrumento e sai do palco, indo para a

parte de trás. Deitei-me no chão e fiquei tentando me acalmar e me recobrar do revés que

acabara de sofrer;  estava muito envergonhado com tudo, mas precisava voltar  ao palco e

assumir humildemente meu posto na banda e tocar os arranjos que havíamos ensaiado. No fim

do  show, tocamos a música novamente. Dessa vez acertei e enfrentei aquilo tinha sido um

pesadelo.  Obviamente,  sofri  longevas  gozações  por  causa  deste  evento;  Serrano  tinha

transcrito o meu erro e ficava tocando durante os ensaios. 

Fez-se necessário superar este descompasso, mas também havia deixado claro que, se

quisesse ser músico, teria que dar muito mais de mim, muito provavelmente teria que me

dedicar por inteiro. Comecei a praticar 8 horas por dia, montei um programa71 de prática que

consistia  sobretudo  em  técnica  guitarrística.  Tocava  sobre  os  LPs  e  também  sobre  uma

combinação de elementos que consegui elaborar para praticar escalas e arpejos de forma mais

musicalmente  orientada  para  o  que  vinha  observando  em  revistas  e  vídeos  sobre  estas

práticas, e não apenas tradicionalmente, usando ou não o metrônomo.  

Eu tinha um teclado Casio que vinha com acompanhamento rítmico com levadas de

bateria e percussão, como pop, rock beginning, bolero, swing, cha-cha, latin e outros. Havia

guardado da minha infância um brinquedo chamado “O Pequeno Construtor”,  que hoje é

comercializado pela marca Xalingo como “Brincando de Engenheiro", que são várias casinhas

em cubinho de madeira. Como o teclado só vinha com o acompanhamento rítmico, eu usava

os blocos do brinquedo, colocando-os sobre as teclas para formarem um acorde; então eu

usavas diferentes qualidades de acordes para praticar escalas, arpejos e exercícios técnicos.

Ficava longos momentos praticando e improvisando sobre  vamps72 de acordes e conduções

rítmicas do teclado Casio, que também vinha com alto-falantes.

Nesse  período  também  fazia  bastante  sucesso  a  música  "Mercy  Street”,  de  Peter

Gabriel.  A música  foi  o  tema de  abertura  da minissérie  brasileira O Sorriso do Lagarto,

produzida pela TV Plus e exibida pela Rede Globo entre 4 de junho e 30 de agosto de 1991.

"Mercy Street” era uma das faixas do álbum So, um dos álbuns mais bem conceituados da

71 Ver em anexos programa de prática (p. 399).
72 “No jazz e na música popular norte-americana, indica ao músico que a progressão harmônica ou a harmonia e
o ritmo de determinado número de compassos introdutórios, intermediários ou finais de uma peça (geralmente,
dois, quarto ou oito) devem ser repetidos um número indefinido de vezes, com ou sem improvisação de outros
instrumentos, até a entrada do tema propriamente dito, de uma nova seção ou final de peça”. (DOURADO, 2004,
p. 350)
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década, lançado no dia 19 de maio de 1986, e que reverberava nas rádios e na televisão do

Brasil na época. Um álbum com uma sonoridade única, mesclando  pop e  world music nas

canções  veiculadas  em som e  vídeo,  como "Mercy Street”,  na  minissérie  brasileira,  e  os

videoclipes inovadores e fantásticos de “Sledgehammer", "Big Time" e "Red Rain”. A trilha

sonora de  O Sorriso do Lagarto seguia com: "Mal de Mim”, de Djavan; "Quando o Amor

Acontece",  de  João  Bosco;  "Danda",  de  Gerônimo;  "Maria/Linda  Flor",  interpretada  por

Maria Bethânia com participação especial  de João Gilberto gravada um ano antes de sua

exibição  na  minissérie;  "Avassaladora", de  Gonzaguinha;  "Os  Outros  Românticos",  de

Caetano  Veloso;  "Sassao",  de  João  Bosco;  "Solar",  de  Léo  Gandelman;  “Lembranças”,

“Baobab”, "Raiz II” e "Tema de Amor na Ilha", de Wagner Tiso.

Durante  1991,  o  músico  Leo Gandelmam havia  lançado  Solar,  seu  terceiro  disco e

álbum de maior sucesso, com venda superior a 100 mil cópias, número extraordinário para

uma obra  instrumental  no  Brasil.  Este  disco  teve  músicas  muito  bem produzidas  com a

participação de músicos brasileiros reconhecidos na cena nacional e foram feitos videoclipes

para a divulgação do trabalho, bem como gravações de programas com performances ao vivo.

Eu gravei em fitas VHS alguns desses programas que tinham por vezes na guitarra Torquato

Mariano e outras Alexandre de Carvalho. Nos vídeos de Gandelman eu pude assistir repetidas

vezes  a  sua  performance  e  a  dos  guitarristas,  tendo  a  oportunidade de  transcrever  várias

linhas.

Também nesse  período conheci  na  EMAC (Escola  de  Música  e  Artes  Cênicas  da

UFBA) o saxofonista Raimundo Passos, que me convidou para integrar seu grupo de música

instrumental chamado Nota de Passagem. O repertório tinha músicas instrumentais dos saxo-

fonistas Grover Washington Junior, David Saborn e Leo Gandelman, além dos clássicos de

Jobim, como "Corcovado", "Wave" e "Chega de Saudade". Tocamos em bares no bairro da

Graça, Pelourinho e Barra, e chegamos a fazer uma apresentação na lanchonete McDonald’s

do Comércio. 

Nesse grupo tive a chance de fazer várias experiências e colocar em prática o que vi-

nha aprendendo com as rotinas musicais que vinha efetivando. Eu assistia, com a guitarra em

mãos, às fitas VHS com as performances de grupos instrumentais como o de Gandelman, e fi-

cava copiando as partes de guitarra. Às vezes copiava o mais próximo possível a frase ou o

trecho que me interessava; outras vezes absorvia somente o conceito ou o entorno da ideia

sem samplear ipsis litteris. Por vezes fazia e faço isso, provavelmente como uma estratégia de
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dar continuidade ao desenvolvimento de meu próprio estilo  e por já  ter  observado outros

músicos transcreverem desta forma, inspirando-se em uma ideia e gerando uma outra personi-

ficada como forma de ampliar o vocabulário musical.

A situação econômica do país era caótica com a hiperinflação dos preços, embora o

presidente tivesse autorizado o início da devolução do dinheiro a partir de 15 de agosto em 13

parcelas mensais. Eu continuava meu plano de tornar-me músico profissional e dentro das ati-

vidades que abarcavam as aulas na loja Musikhaus de Leonardo Boccia. As aulas eram uma

boa oportunidade para amadurecer como professor de guitarra, sistematizar o conhecimento e

organizar o material para as aulas. Diante de uma crise econômica sem precedentes, ter um

trabalho constante também me ofereceu uma estabilidade e perspectiva profissional, além de

estar produzindo ao lado do meu amigo e mestre. 

Leonardo Boccia resolveu atacar a crise e fazer propaganda de sua loja: iria produzir um

comercial de televisão com o grupo Os Tocáveis, para anunciar na programação local da TV.

Ele conseguiu agendar estúdio na TV Itapoan para gravar as cenas, editar e finalizar o vídeo.

A propaganda ficou bem interessante dentro das possibilidades, e foi ao ar durante algum

tempo na programação. Foi um estímulo para todos nós, embora o grupo só durasse um ano

mais.

No fim do ano comecei a fazer cursinho pré-vestibular no Mendel, já me preparando

para as  provas  de Licenciatura em Música e Análise de Sistemas.  Tinha como colega de

cursinho Fábio Serrano, o outro guitarrista d’Os Tocáveis, que estava largando Engenharia de

Minas  e  tentando  ingressar  em publicidade.  Fábio  tinha  várias  fitas  em VHS e  uma em

especial era um  workshop de Steve Vai no GIT. Eu assisti bastante a esse video e tentava

absorver o máximo de ideias. Acho que procurava copiar ao máximo alguns trechos, mas por

vezes  sentia-me  satisfeito  quando  conseguia  desenvolver  uma  ideia  nova  inspirada  ou

estimulada pela tentativa de se copiar algo. Sempre acreditei em buscar a minha própria voz

musical, o que, de forma reducionista e equivocada, pode induzir a não emular ninguém ou

nada. 

Em janeiro de 1992 aconteceu o festival Hollywood Rock em São Paulo (Estádio do

Pacaembu) e no Rio de Janeiro (Sambódromo). O festival teve como atrações internacionais

Living Colour, EMF, Seal, Jesus Jones, Skid Row e Extreme; como atrações nacionais Lulu

Santos,  Titãs,  Paralamas do Sucesso,  Barão Vermelho e  Cidade Negra. Nesse momento fiz

vestibular para Licenciatura em Música pela UFBA, Análise de Sistemas pela FACS e Infor-
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mática pela Universidade Católica. Depois de passar no vestibular comecei a cursar Licencia-

tura em Música na UFBA pela manhã e fazer Análise de Sistemas na FACS pela tarde. Eu ha-

via feito cursinho preparatório e frequentando o curso básico de violão por quatro anos sob a

orientação do professor Leonardo Boccia, o que me preparou e fundamentou para o curso su-

perior e para a vida artística.

Logo após as provas do vestibular começaram as festas de carnaval, que teve inserido

em seu espaço o circuito Barra-Ondina e começou a vislumbrar sua expansão com a restaura-

ção das casas, igrejas e praças do Pelourinho. As músicas que haviam sido lançadas para o

carnaval e estavam sendo tocadas com sucesso nas rádios tornavam-se quase que obrigatórias

no repertório de outras bandas. Uma destas músicas foi “Baianidade Nagô”, de Evandro Ro-

drigues, interpretada pela Banda Mel, tornando-se um dos hinos do carnaval desde então. O

grupo Ara Ketu lançou nesta época um álbum limitado à Europa intitulado “Ara Ketu Seven

Gates”, ampliando a carreira internacional do grupo e  firmando-o no cenário nacional. O gru-

po Olodum, que havia sido premiado junto com Paul Simon no Grammy do ano anterior e que

também tinha lançado seu álbum de sucesso The Best of Olodum, atingia sucesso nacional na-

quele verão com seu repertório de samba reggae. 

Eu continuava encontrando com amigos para praticar e produzir música instrumental,

e por vezes saía sozinho mesmo. Lembro-me de numa dessas vezes ir ao restaurante Cantina

da Lua, no Pelourinho, assistir ao grupo do baterista Gun e do baixista Lino Neto, que se apre-

sentava por lá com alguma frequência. Nessa noite conheci na plateia o músico, saxofonista e

arranjador, Letieres Leite. Apresentamo-nos e descobrimos que tínhamos amigos músicos em

comum, e ele então me contou que era de Salvador, mas que tinha acabado de chegar da Suíça

com sua família, que já tinha tocado com Hermeto Pascoal e outros grandes. Eu fiquei des-

confiado, pois nunca tinha conhecido alguém que tivesse tocado com Hermeto e músicos da-

quela magnitude, mas ele estava sem carro e dei uma carona até sua casa, que ficava na Boca

do Rio. 

No caminho fomos ouvindo umas fitas cassete de música instrumental que tinha no

carro e afinando a conversa. A partir daí nos tornamos amigos, ele me deu seu telefone e disse

que tinha muito mais discos e gravações para me mostrar. Voltei alguns dias depois e copiei

algumas fitas, umas delas a de seu grupo de música instrumental chamado Tamanduá, forma-

do na Suíça. O grupo tinha vários integrantes, dentre eles o guitarrista israelense Lior Yekutie-

li, que executavam composições e arranjos de Letieres Leite, que além de tocar sax tenor tam-
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bém gravou percussão no álbum. Ouvi o álbum atentamente, fui transcrevendo alguma linhas

de guitarra e anotando no pentagrama. Sempre que podia, tocava algum trecho do solo e tenta-

va inserir uma e outra ideia em meus próprios solos.

No ano anterior, o movimento  grunge, capitaneado pelo sucesso da banda americana

Nirvana, havia dominado as  paradas musicais dos grandes centros musicais do ocidente, e

revela bandas como  Pearl Jam,  Alice In Chains,  Soundgarden e  Stone Temple Pilots, todas

com discos nas principais posições nas paradas de sucesso. Como fruto deste sucesso resultou,

a gravação e transmissão do especial de tevê MTV Unplugged da banda Pearl Jam. O álbum

Nevermind,  da banda  Nirvana,  chega ao número 1 das paradas da  Billboard desbancando

Dangerous, de Michael Jackson. Aqui no Brasil, a cantora Daniela Mercury faz um show no

vão do MASP em São Paulo, no projeto “Som do Meio-Dia”, no dia 6 de junho de 1992. O

show torna-se um grande sucesso, chegando a interditar a Avenida Paulista com público de

mais de 20 mil pessoas. Aqui em Salvador, além dos trabalhos regulares que tinha conseguido

entre aulas e apresentações, comecei a tocar com os cantores Marcionílio e Laurinha. Nesse

período ocorreu o reencontro de estudantes do colégio São Paulo, onde pude rever vários

amigos músicos da época de festival e atualizar informações sobre nossas carreiras.

No dia 16 de agosto, manifestantes do movimento dos Caras-Pintadas, saíram às ruas de

todo  o  país  para  pedir  a  renúncia  do  presidente  Fernando  Collor  de  Mello, e  em  29  de

setembro o Congresso Nacional aprova a abertura do processo de impeachment do presidente

Fernando Collor de Mello. A violência e a crise social se agravaram com a crise política e

econômica, e em  2 de outubro a  Polícia Militar do Estado de São Paulo invade a Casa de

Detenção durante uma rebelião e mata 111 presos, episódio conhecido como massacre do

Carandiru. Em 29 de dezembro de 1992, o presidente da República renuncia ao cargo após o

processo de impeachment.

Neste momento já estava me preparando para deixar a faculdade de Análise de Sistemas

e atuar  apenas  na área de música.  Neste período também fui convidado para substituir  o

guitarrista Alexandre Vargas no show da cantora, ainda desconhecida, Ivete Sangalo, realizado

na  casa  de  shows Via  Brasil.  Ivete,  que  tinha  chegado  recentemente  de  Juazeiro,  havia

realizado sua primeira apresentação na Boate Siriguela, em Ondina, onde sua irmã Mônica

costumava cantar. Estava montando uma banda para trabalhar no verão vindouro e concorrer

ao Troféu Caymmi, contudo nem sempre os músicos estavam com a agenda disponível. Foi

quando surgiu uma oportunidade para substituir o guitarrista da sua banda apenas neste show,



154

fato que encarei como uma oportunidade de adquirir experiência.

Mais uma vez, era uma situação com pouco tempo de ensaio e grande pressão para

pegar as músicas. Ivete foi lá em casa para adiantarmos o repertório e passarmos algumas

músicas em voz e violão; depois, fui ao apartamento de sua irmã, Mônica, na Pituba, para

ensaiar mais um pouco. Fizemos uns dois ensaios em um estúdio no Largo 2 de julho. O

repertório era de funk, soul e MPB; ela adorava a música "Coleção", de Cassiano, que estava

no repertório. Lembro-me de uma corda partir logo no começo do  show, deixando-me um

pouco ansioso e constrangido, pois não tinha guitarra reserva nem  roadie para auxiliar na

situação e tive que trocar a corda em cima do palco enquanto a música era tocada pelo resto

da banda. Retornei na música seguinte, ainda abalado pelo ocorrido, e segui o show tentando

diluir a tensão emocional.

Estava muito interessado na música popular e em tocar guitarra elétrica, desejava de-

senvolver-me ao máximo no instrumento, estava ávido por informações, mas não havia um

curso que englobasse a guitarra e o violão na música popular em uma universidade na Bahia;

só existia um curso de música popular no Brasil, o da UNICAMP, que foi criado em 1989 e

não era algo tangível para mim na época. Tive então que criar uma estratégia para resolver mi-

nha questão: decidi que estudaria guitarra elétrica no exterior e, enquanto trabalhava para po-

der custear-me, dedicar-me-ia às cadeiras do curso de Educação Musical da UFBA que tives-

sem uma relação mais próxima aos meus interesses, que eram desenvolver a percepção musi-

cal, leitura musical, ritmo, os conhecimentos em harmonia e a técnica instrumental – uma es-

pécie de divisão de conhecimentos musicais bem recorrente na época e até hoje, que é a ideia

de música como a união entre ritmo, melodia e harmonia.

No fim do ano, com a chegada do verão e a ascensão do movimento de axé music nos

últimos anos, começou a haver uma demanda maior por músicos na cidade. Nesaa época fui

convidado por Saul Barbosa, que era diretor musical da cantora Simone Moreno, para integrar

sua banda que a acompanharia no  show da festa de  réveillon organizado pela prefeitura na

praia de Jaguaribe. Nesse momento passei a integrar a banda do compositor uruguaio radicado

em Salvador, Jorge Zarath. Jorge era um dos músicos que frequentavam a WR nos anos 80,

produzindo várias composições sobretudo com seu parceiro Dito. Em ambos os conjuntos, o

baterista era Marcelo Brasil, que conhecia desde o festival do Ana Néri em 1985, o baixista

foi Eric Firmino, que tinha acabado de chegar de sua terra, Natal, e estava hospedado no

bairro de Amaralina, na casa de seu irmão Eriberto, que era vizinho de parede com o também
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baixista alagoano Fernando Nunes.

Esses  foram os  primeiros  artistas  da  axé  music com quem trabalhei  por  um tempo

seguido,  com  uma  agenda  de  shows e  ensaios  mais  constantes.  Eu  havia  conseguido

finalmente penetrar na cena musical local,  que começava a ter  uma dinâmica profissional

mais intensa.  Por vezes, durante os ensaios e passagens de som, a banda tocava além do

repertório dos shows algumas músicas que estavam surgindo no repertório instrumental, de

escuta compartilhada, entre alguns músicos da época, como “Got A Match” e “Spain", do

Chic Corea (Eletric Band), e “Minuano”, de Pat Metheny. O interlúdio de “Spain" era um

desafio qualificativo entre alguns músicos da época; ou seja, quem soubesse tocar adquiria um

determinado reconhecimento entre os músicos da cena.

Durante  o  verão  de  dezembro  de  1992  participei  como  guitarrista  do  grupo  que

acompanhava Saul Barbosa em um projeto musical que aconteceu no Alto de Santo Antônio.

Seu repertório tinha “Menino do Pelô”, dele e de Gerônimo, “Negra Sedução”, em parceria

Jaime Sodré e “Alegria da Cidade”, com Jorge Portugal, dentre outras. Nesse mesmo projeto

pude assistir ao  show de Mou Brasil, que tocou, dentre outras músicas autorais, seu samba

reggae em 7/4, e aos shows de outros artistas do movimento musical axé music, como a Banda

Reflexus.

Após  o  réveillon com  Simone  Moreno  e  Saul  Barbosa,  seguimos  com  os  ensaios

preparatórios para o carnaval com Jorge Zarath. Neste ínterim eu, Eric Firmino e Marcelo

Brasil, fomos convidados para acompanhar a cantora Noeme Bastos em um show em Porto

Seguro.  Nós  seguiríamos  de  um ônibus  a  partir  da  rodoviária,  e  eu  e  Marcelo  tínhamos

acertado de irmos juntos até a estação. Sem saber, atrapalhamo-nos com o horário da partida e

descobrimos  que  estávamos  atrasados  apenas  quando  chagamos  no  terminal  rodoviário.

Noeme, com muito sacrifício e lágrimas, tinha conseguido segurar a partida da viagem com o

motorista da empresa por 40 minutos, mas quando chegamos as pessoas estavam com as caras

fechadas  para nós,  e resmungavam enquanto caminhávamos dentro do veículo até  nossos

assentos. Foi constrangedor, mas ficou em algum lugar da memória a lição para um trabalho

mais organizado e responsável.

Na segunda quinzena de janeiro de 1993, ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro a

quarta edição do festival Hollywood Rock, que foi transmitido pela Rede Globo para todo o

país, e assim eu tive a chance de assistir às apresentações. Essa edição do festival apresentou

Red Hot Chili Peppers, Nirvana e Simply Red como atrações principais, fechando cada noite,
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com Alice in Chains,  L7 e Maxi Priest  completando a formação internacional.  Os grupos

brasileiros foram Defalla, Biquíni Cavadão, Dr. Sin, Engenheiros do Hawaii e Midnight Blues

Band. As atuações de Nirvana geraram muita polêmica: o vocalista da banda, Kurt Cobain,

altamente intoxicado, tentou destruir acessórios e equipamento de palco, e cuspiu nas lentes

das câmeras de TV colocadas ao redor do palco enquanto o concerto estava sendo transmitido

ao vivo.

Nesse momento de bastante música nasce minha afilhada Emanuela Boccia, filha de

Leonardo Boccia, no dia 16 de fevereiro de 1993. Senti-me honrado pela confiança depositada

em minha  pessoa  de  forma  afetiva,  e  senti  uma  responsabilidade  humana  ao  entender  o

significado de ser padrinho e a relação parental em educar pela primeira vez: o princípio de

ser o substituto do pai em sua ausência, assim como servir de modelo em sua presença.

No  ano  de  1993,  após  o  período  de  carnaval,  realizei  meu  primeiro  workshop em

Aracaju,  a  convite  do  guitarrista  sergipano  Marcus  Vinícius  Correa.  Foi  uma experiência

marcante, onde pude tocar e ouvir vários músicos, dentre eles o próprio Marcus Vinícius e

Hugo  Leonardo  Ribeiro.  Ministrei  um curso  de  harmonia  básica  sobre  tríades  e  tétrades

aplicadas à improvisação na guitarra em formato de workshop. O conteúdo do workshop73 era

muito do que havia estudado e praticado nos últimos anos sobre improvisação modal com

escalas e arpejos relacionados a modos.

Nos últimos anos havia fotocopiado alguns livros de Boccia, como os do guitarrista Joe

Diorio,  Fusion  – Tonal and Avant Garde Music Combined in Melodic Solos (1979) e  Joe

Diorio  Guitar  Solos  –  Single  Line  Improvising (1983),  ambos  da  editora  Dalezdenek

Publications. Com Fábio Serrano consegui copiar os livros do guitarrista Frank Gambale The

Frank Gambale Technique Book (1987) e Speed Picking (1987). Com estes livros comecei a

me  aprofundar  na  improvisação  modal  e  no  uso  de  escalas,  e  pude  praticar  o  material

utilizando minha estratégia com o teclado Casio. Estas práticas e minha breve experiência

musical me deram subsídios para realizar o worskhop em Aracaju,  além da minha grande

motivação.

Na viagem de ônibus  de volta  houve uma parada repentina  no meio  da estrada  de

madrugada, acordei tentando descobrir o que estava acontecendo e percebi que um caminhão

com galinhas havia virado. Após alguns instantes comecei a ouvir sons de galinhas dentro do

ônibus. Não quis acreditar, mas a verdade é que alguns passageiros desceram para capturar

73 Ver programa de prática em anexos, p. 399 e 400.
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galinhas do caminhão acidentado e voltaram pro ônibus com os animais.

Neste momento fui convidado para uma entrevista de trabalho no bar Stella Maris na

Pituba com o produtor Totó (Wilton Silva), que era um dos donos da banda Cheiro de Amor.

O vocalista Sergynho (Sérgio Barbosa Ribeiro), que na época dividia os vocais na Cheiro de

Amor com a cantora Márcia Freire, estava saindo da banda e Totó estava montando uma nova

banda para dar continuidade à sua carreira. O baixista Marinho Assis tinha ficado de fazer

uma lista de guitarristas para a entrevista. Renan Ribeiro, com quem trabalhei anos antes,

havia me indicado para Marinho, que construíra a lista de guitarrista em ordem alfabética e,

como meu nome começa com a letra A, fui o primeiro. Fui para a entrevista e logo consegui

trabalho na banda de axé music que se chamaria Pimenta N’ativa, em homenagem ao antigo

nome da banda Cheiro da Amor, Pimenta de Cheiro, que se tornou nome do seu primeiro

álbum quando mudou de nome.

A Pimenta  N'ativa  seria  composta  por  Sergynho  no  vocal,  Shande  nos  teclados  e

backing vocal,  eu  na  guitarra,  Cassio  Brasil  na  bateria,  Tell  e  Coutinho  na  percussão  e

Marinho Assis no contrabaixo. Marinho Assis era o mais velho dentre os músicos: havia sido

baixista do Cheiro de Amor em uma formação antiga e assumiu um posto de comando nos

ensaios da banda, pois logo gravaríamos o primeiro álbum e assinaria a direção musical e os

arranjos do projeto. Nós começamos a ensaiar na antiga sede do bloco carnavalesco Cheiro de

Amor,  localizada  nas  proximidades  do  Largo  de  Roma  na  Cidade  Baixa.  Começamos  a

ensaiar  um  repertório  para  shows com  sucessos  antigos  e  atuais,  e  tínhamos  ensaios

específicos com músicas inéditas de compositores do gênero para a gravação do disco que

seria em setembro próximo.

A banda Cheiro de Amor tinha feito muito sucesso no ano anterior com as músicas

“Doce  Obsessão”  e  “Mente  e  Corpo”,  do  disco  Bahia,  o  que  gerou  mais  público  e

oportunidades  para  outros  grupos  e  para  a  própria  empresa  que geria  as  duas  bandas.  A

empresa fechava shows para a banda que estava no sucesso, e tentava nos colocar juntos na

programação de shows e divulgação que mantinha.

Em paralelo à agenda de ensaios que agora se fazia presente, dedicava-me às matérias

da universidade, como LEME (Literatura e Estruturação Musical), percepção musical, prática

de conjunto e improvisação. Também continuava a assistir a apresentações que ocorriam na

cidade, e no dia 15 de julho de 1993 fui assistir, com Mou Brasil, a uma apresentação do

guitarrista Nelson Veras em um bar que já não existe mais e que ficava situado no bairro da
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Barra, em uma esquina na subida do morro do Gavazza, no cruzamento entre as Ruas Afonso

Celso  com  Professor  Lemos  de  Brito.  Lembro-me  de  todos,  músicos  e  plateia,  ficarem

esperando  o  baixista,  que  chegou  atrasado  com  o  seu  baixo  elétrico  Yamaha  que  logo

apresentou problemas com o  jack,  o que atrasou ainda mais o evento.  Nessa mesma noite

conheci a psicóloga Lígia Baruch Figueiredo, que passou então a me apresentar à literatura da

psicanálise junguiana e freudiana, e à introdução a alguns fundamentos da psique. Comecei a

me familiarizar com termos e conceitos como self, inconsciente coletivo, inconsciente, ego e

superego,  dentre  outros,  bem como o  significado  dos  sonhos  por  um ângulo  acadêmico.

Comprei os livros o Homem e Seus Símbolos e Memórias Sonhos e Reflexões e despertei para

o meu mundo interno, trilhando um caminho que já se mostrava necessário com a idade adulta

e com a natureza da relação entre artista e arte.

Em 1˚ de agosto começa a valer uma nova unidade monetária no Brasil,  o Cruzeiro

Real. A situação social e econômica no Brasil continuava bastante complicada, e tragédias

como as chacinas de Vigário Geral e Candelária ocorreram entre os meses de julho e agosto

daquele ano no Rio de Janeiro. A situação socioeconômica sempre adversa me motivava mais

ainda em seguir  meu plano de buscar  uma educação e formação sólidas,  que trouxessem

estabilidade futura em minha vida. Eu fazia a graduação na UFBA e estava agora em uma

banda  de  axé  juntando  dinheiro  para  estudar,  fora  mas  comecei  a  descobrir  que  aquele

trabalho também teria muito a me ensinar. Eu já tocava guitarra razoavelmente bem, mas

minha  experiência  com o axé  e  a  multiplicidade  de  gêneros  que o  constitui  era  recente,

comparada aos anos de  rock que tinha experienciado desde a adolescência, embora o  rock

também estivesse presente no axé74.

Nas madrugadas de setembro de 1993, gravei o primeiro álbum da banda Pimenta

N’ativa, intitulado Vou de Banda. As gravações foram feitas no estúdio principal da WR, nas

salas que ficam no piso térreo. Os engenheiros de som foram Jorge Teixeira (Garrafa) e Wal-

ter, sendo que Garrafa era o responsável pela mixagem. O produtor foi Wilton Silva (Totó). A

direção artística foi assinada por João Augusto. Os arranjos foram feitos pela banda e a grava-

ção foi feita em analógico, em fitas de duas polegadas com 24 canais. Os próprios músicos da

banda gravaram o álbum, e Shande e Marinho assinaram a direção musical e os arranjos do

projeto. O disco contou com a participação dos músicos Zé de Henrique nos teclados, Vicente

74 A axé music tem em seu discurso estético a mistura de gêneros e estilos que se afirmam nos arranjos em leva-
das e no canto, bem como no som das guitarras. Samba, ijexá, samba reggae, pop e elementos de rock mesclam-
se, criando uma identidade distinta. 
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na guitarra, Lalo na bateria, Júnior Petecão no baixo e o coro de vozes com Dalmo, Tita e Juli-

ana. 

Nós começamos gravando as bases de bateria, com baixo, teclado e voz guia. Depois

percussão, cobertura de teclados, e por último guitarra e voz final. Eu nunca havia gravado

um disco antes, apenas uma demo com três músicas da banda Síndrome em 1988, no mesmo

estúdio WR, mas na sala do segundo andar. Eu estava muito confiante, pois acreditava que

tudo tinha ido bem nos ensaios e consequentemente seria o mesmo no estúdio. No entanto a

gravação começou a ficar difícil, Marinho Assis, que estava dirigindo a gravação me deman-

dava elementos de interpretação nas linhas de guitarra que no estúdio ficaram bem mais evi-

dentes e eu simplesmente não conseguia satisfazê-lo. Ele então começou a ficar agressivo e

me dizer “cadê você? cadê você que diz que toca isso e aquilo e agora nada?”, eu não fiquei

nada bem em ouvir aquilo, fiquei constrangido, não soube contra-argumentar e me colocar, e a

situação configurou-se mal pro meu lado. 

A gravação foi interrompida e então Totó, o produtor, disse que eu fosse pra casa des-

cansar, e que no dia seguinte ele decidiria como resolveria a situação. Nesse momento lembrei

da lição que aprendera na gravação da demo em 1989, sobre não deixar nenhum músico de es-

túdio gravar em seu lugar. Isso clareava um pouco as coisas, pois percebi que não se tratava

de um trabalho de músico acompanhante: eu era membro da banda, e em poucos meses de tra-

balho já havia conseguido meu espaço entre meus colegas. Eu falei para Totó que não ia em-

bora não, que ia ficar lá assistindo à gravação, treinando minhas partes de guitarra e aprenden-

do com eles, e que se quisessem poderiam contar comigo. Eu fiquei lá na gravação até tarde e

dormi no chão, atrás da mesa de som. No outro dia, ao amanhecer, Totó me disse que eu gra-

varia o disco, que eu tinha ficado ali com eles e com eles eu seguiria. Eu voltei pra casa pela

manhã, descansei um pouco, acordei e fui ensaiar as partes de guitarra que gravaria pela noite.

Ao anoitecer regressei ao estúdio e gravei as linhas de guitarra que estavam faltando nas fai-

xas do álbum.

Lembrando agora é difícil afirmar, mas é possível que tanto eu realmente não estivesse

atendendo às demandas de Marinho, quanto é possível que ele estivesse querendo me colocar

em xeque na banda, pois seu tom fora rancoroso e contundente. De qualquer forma, a partir

daí ficamos mais próximos com a constante convivência em ensaios, viagens, shows e reuni-

ões. Marinho era um músico muito experiente, havia acompanhado ao violão a cantora Danie-

la Mercury nos tempos do bar Canteiros na Pituba e havia sido membro da banda Cheiro de
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Amor. Ele era filho legítimo de uma mãe de santo e gozava de uma vida espiritual; conversá-

vamos sobre muitas coisas da vida e falei para ele sobre meus planos de estudar fora. Ele en-

tão me disse uma frase que alguém lhe tinha dito e que desde então ele nunca tinha esquecido:

“Se o sucesso tarda, é só por um momento; se você dá sentido ao que faz, pode acreditar, está

garantido o seu lugar.” Ele repetiu a frase umas três vezes e eu decorei; de vez em quando eu

passava por ele e dizia a frase.

Fiz show de réveillon no Recife com a banda Pimenta N’ativa. Na minha agenda da-

quele ano tem marcado “Tarde → estudo no banheiro hotel”. À época continuava focado em

manter uma rotina de práticas, e nada mais simbólico do que fazê-lo no último dia do ano,

ainda que tivesse show pela noite. Tinha organizado uma lista de tópicos relacionados a har-

monia, improvisação, leitura, técnica e ritmo que procurava contemplar diariamente. A ideia

era maximizar meu conhecimento nas áreas em que pudesse aprender aqui no Brasil e deixar

espaço e foco suficiente nos aspectos que pudesse aprender apenas lá nos Estados Unidos.

Perguntava-me para que deixar para estudar tríades, percepção de intervalos e acordes nos Es-

tados Unidos se posso estudar aqui. Isso me motivava a praticar em direção ao desenvolvi-

mento musical em algumas dimensões. Percebi que, quanto mais eu praticava e tocava, meu

nível aumentava. Quanto mais eu tocava, mais percebia minha evolução, e assim continuava

investindo meu tempo na prática guitarrística, motivado pelo plano de estudar fora, pelo traba-

lho na banda em si e pelo simples prazer de fazer algo bem e com autoconfiança.

O axé estava em seu período áureo e o volume de trabalho estava em alta. Após o

show do réveillon, fizemos shows no mês de janeiro: no dia 7 em Maceió, dia 12 fizemos a

passagem de som do trio elétrico na Avenida Contorno, e tocamos no dia 13 na Lavagem do

Bonfim. No dia 21 fizemos show em Teresina, no dia 22 em Itamaracá (em Pernambuco), no

dia 28 em Fortaleza, nos dias 29 e 30 em Tibau (no Rio Grande do Norte). No dia 26 de janei-

ro começamos em Salvador os ensaios para a produção do próximo disco que seria gravado

em maio daquele ano. Na véspera da passagem de som da Lavagem do Bonfim, o processador

de efeitos que eu usava, o A-3 da Korg, apresentou defeitos e simplesmente parou de funcio-

nar. Eu o havia comprado usado de segunda mão do guitarrista Eraldo Melo. Eu entrei em

contato com o guitarrista Fernando Zoroastro, pois sabia que ele tinha um processador A-2 da

Korg, fiz uma oferta e comprei o novo aparelho rapidamente. 

Eu tentava manter os estudos na UFBA e uma vida social, ainda que o volume de via-

gens estivesse grande, e fui assistir ao show de Jussara Silveira no dia 19 de janeiro no Teatro
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Castro Alves. Também comecei a ler o livro O Ouvido Pensante, de Murray Schafer, que foi

uma grande inspiração para mim até hoje, embora muito dos questionamentos do livro tenham

sofrido diferentes interpretações por mim ao longo dos anos, especialmente com os estudos

mais recentes da fase de doutoramento.

No entanto as viagens não paravam, e no mês de fevereiro tocamos no dia 3 em Jua-

zeiro, em uma festa com trio elétrico; no dia seguinte fizemos show em um circo na cidade de

João Pessoa, no dia 5 em Fortaleza e no dia 6 em Pirangi, no Rio Grande do Norte. No dia 9

de fevereiro fizemos a passagem de som do trio elétrico para o carnaval, que começaria no dia

seguinte puxando o bloco A Barca. Toquei no carnaval de Salvador nos dias 10, 12, 13, 14 e

15 de fevereiro. Em paralelo às viagens de fevereiro, encontrei-me com os músicos Yacoce

Simões, Marcelo Brasil e Marquinho Sampaio (baixista) para fazer um som instrumental. Saí

com Eric Firmino para assistir Fernando Nunes tocar no Holandês Voador. Fui à jam session

com o guitarrista e ex-colega do curso de Análise de Sistemas, Gustavo Lola.

Nesse ano meus pais adquiriram um village na Praia do Flamengo, e passei a frequen-

tar mais a praia nas raras horas vagas. No restante do tempo era muito trabalho e estudo, e

quase todo o rendimento que recebia poupava. Como havia passado por várias intempéries

econômicas nos últimos anos, preferia trocar meus cachês em dólares, pois pagaria meus estu-

dos no exterior com esta moeda e, por via das dúvidas, teria a garantia de ter em mãos o di-

nheiro livre de qualquer embargo do governo, como o de 1990, por exemplo. O problema é

que a princípio não havia aonde guardar o dinheiro até surgir a ideia de usar uma bota preta de

couro com desenhos entalhados, da época do figurino roqueiro da Síndrome, que já não cabia

no meu pé mas serviria para guardar os ganhos dos shows.

Uma certa vez, meu irmão, que estava participando de uma gincana do colégio São

Paulo, pegou a bota em segredo, pois usaria em alguma tarefa da gincana. Apenas eu e minha

mãe sabíamos que ali era meu cofre; ele havia pego sem saber e levado para escola algumas

centenas de dólares, que eram justo minha economia de trabalho dos últimos anos. Minha

mãe, quando deu por falta, saiu desesperada em busca de meu irmão até encontrá-lo. Feliz-

mente nada se perdeu e eu pude seguir com o meu plano de estudar no exterior.   

As atividades profissionais começaram a girar em torno de performance, pesquisa e

ensino, e no dia 1 de março comecei a fazer ensaios de dança e movimentação no palco para

aprimorar as performances com a banda Pimenta N’ativa. Totó conseguira o dançarino Jacaré

(Edson Cardoso Gomes Santos), que começara a despontar no grupo É o Tchan, para ser nos-
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so instrutor de dança. As aulas aconteciam em uma academia de dança localizada nas proxi-

midades da Escola de Música no Canela. No começo foi difícil, mas depois fomos pegando

alguns movimentos e incorporando-os às performances da banda. Tocar guitarra dançando era

a corporificação do conhecimento ao pé da letra, e fazia parte da estratégia de evoluir a per-

formance naquele contexto.

No dia seguinte, dia 2 de março, fiz a gravação da composição instrumental “Água

Branca”,  de Yacoce Simões,  no estúdio Clave de Sol, que ficava no Shopping Itaigara. A

música é um baião com linhas harmônicas contemporâneas, e apresentou vários desafios na

gravação, desde sua tonalidade dó sustenido maior até seu complexo interlúdio, em que a gui-

tarra dobrava com o teclado. No entanto estava muito motivado e já acumulava horas de práti-

ca no últimos anos, o que transformou estes desafios em ótimos obstáculos e numa gravação

muito boa.

No dia 4 desse mês, comecei a dar aulas de violão e guitarra na escola Musicarte, em

Vilas do Atlântico. Um dos alunos viria ser o garoto Rafael Pondé, atual compositor e cantor

profissional da cena local. As viagens eram longas da minha casa até Vilas do Atlântico, mas

apreciava dar aulas e fazer o movimento de expandir minha rede de relações profissionais,

que formava uma grande engrenagem de trabalhos com a música. Nesse mês também houve a

premiação do Troféu Caymmi no dia 17, e fui à cerimônia com o cantor Renan Ribeiro.

No dia 26 de março tive show com a banda Pimenta N’ativa no Clube Itapagipe; toca-

mos após o show do cantor Fábio Júnior. Fiquei assistindo ao show e achei o som da banda in-

crível; o guitarrista era Faiska, que teve uma atuação de alto nível. Quando acabou o show os

músicos saíram do palco e começaram a ter uma discussão sobre algo que não tinha ido bem

no show; eu fiquei surpreso, pois assisti a uma atuação em grande estilo da banda que havia

efetivado uma performance fantástica. No dia seguinte viajei com a banda Pimenta N'ativa

para a cidade de Feira de Santana, na Bahia, para outro show da banda no Clube Cajueiro. No

dia 4 de abril fizemos show em Nazaré das Farinhas, também na Bahia. No dia 5, dei aulas na

escola Musicarte e viajei pela noite para a cidade de Vitória da Conquista, onde tocamos na

festa da cidade em um trio elétrico nos dias 6, 7 e 8 deste mesmo mês.

Simultaneamente aos trabalhos seguiam as aulas na UFBA, e nesse período eu fazia,

dentre outras poucas matérias, Percepção III e IV. Nos dias 15, 16 e 17 de abril toquei com a

banda Pimenta N’ativa em Feira de Santana, no dia 23 em Campina Grande e nos dias 28, 29,

30 e 1˚ de maio em Jequié. No dia 2 de maio tive aulas na UFBA, e nos dias 7, 8 e 9 fiz mais
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shows com a banda em Itapetinga. Nos dias 27, 28 e 29 deste mês tocamos em Ibicaraí, na Ba-

hia.

No dia 1 de maio de 1994 estávamos na cidade de Irecê, na região do interior da Bahia

conhecida como a terra do feijão. Havíamos chegado na noite anterior e, como não havia ho-

téis disponíveis, a produção resolveu que dormiríamos em um motel mesmo. No dia seguinte

acordei e estava sendo transmitido na TV o Grande Prêmio de Fórmula 1 de San Marino em

Ímola, na  Itália. Assim como muitos brasileiros que assistiam a corridas de Fórmula 1 com

seus pais, eu era fã de Ayrton Senna, mas infelizmente ele veio a falecer durante a transmissão

do Grande Prêmio ao bater contra o muro da curva Tamburello. Durante a noite, todos ainda

sentidos com a perda e a comoção geral, fizemos o show e prestamos nossas homenagens du-

rante o percurso na apresentação do trio elétrico.

Ainda no mês de maio de 1994 gravei o segundo álbum da banda Pimenta N’ativa inti-

tulado Ardente. As gravações foram mais uma vez feitas nos estúdios WR. Os engenheiros de

som foram Jorge Teixeira (Garrafa) e Walter o produtor foi Wilton Silva (Totó) e  a direção ar-

tística foi de João Augusto. Os arranjos foram feitos pela banda e a gravação foi feita em ana-

lógico em fitas de duas polegadas. A banda era composta por Sérgio Ribeiro (Sergynho) no

vocal, Shande nos teclados e  backing vocal, eu na guitarra, Cássio Brasil na bateria, Tell e

Coutinho na percussão e Marinho no contrabaixo. O disco contou com a participação dos

músicos Gabi Guedes no repique, Cezar Napoli na assessoria  midi, e o coro de vozes com

Dalmo, Angela Lopo e Juciara. O álbum teve doze faixas de compositores como Dalmo Me-

deiros, Carlos Pita, Tonho Matéria e Pierre Onassis, dentre outros. A concepção de capa e fo-

tos foi de David Glat sobre a criação de Ray Vianna a partir de uma releitura da obra do pintor

Arcimboldo (1527-1593).

Nessa época tinha conseguido construir uma rotina de prática mais sólida, mas preci-

sava colocar em prática o que estudava. Eu e o baterista Cássio Brasil, que tínhamos maior in-

teresse em música instrumental dentre os músicos da Pimenta N’ativa, resolvemos montar um

grupo para tocar o repertório instrumental que costumávamos apreciar. Criamos então o grupo

Bujão de Jazz, convidamos o baixista Eric Firmino e o saxofonista Bruno Oliveira. Nós ensai-

ávamos na garagem da casa de Bruno, no bairro do Itaigara. O repertório incluía músicas de

Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Miles Davis, Charlie Parker, Wayne Shorter, Jaco

Pastorius, John Coltrane e outros. Foi um grande laboratório para mim e para os outros músi-

cos, e divertimo-nos muito nesse período, pois era como se estivéssemos atendendo a uma de-
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manda reprimida de nós mesmos.  

Nesta época comecei a estudar os livros  Speed Picking e  Technique Book 1 e 2, de

Frank Gambale, e um livro de frases menores de Pat Martino. As músicas que estava prepa-

rando como prática instrumental forma "Got a Match", de Chic Corea, “Teen Town”, de Jaco

Pastorius, e “Tico-Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu. Eu consegui comprar na loja de Le-

onardo Boccia, Musikhaus, o livro de partituras de Mike Stern, que vinha com várias transcri-

ções de seus discos. Incluí algumas dessas músicas no repertório do Bujão de Jazz e pude de-

senvolver com mais precisão as performances. 

A partir  do  segundo  semestre  do  ano,  comecei  a  fazer  os  primeiros  contatos  por

correspondência com a Musicians Institute de Los Angeles. Eles responderam-me e manda-

ram o catálogo da escola com todas as informações, chegando algumas semanas depois. Com

as informações em mãos, pude fazer cálculos mais precisos para me organizar melhor e con-

cretizar o sonho de estudar no exterior.   

Nesse ano fui gravar o programa da Rede Globo Vídeo Show, no Rio de Janeiro. O

programa seria gravado na cobertura do hotel em que estávamos hospedados e teria a partici-

pação de Jorge Ben Jor. Lembro-me de perguntarem para a banda no meio da entrevista:

“Qual a importância de Jorge Ben Jor pra vocês?” O microfone foi passando pelos integrantes

da banda até parar em mim. Ná época, estava lendo o livro  Chega de Saudade, de Ruy de

Castro, e acabara de descobrir durante a leitura que Ben Jor tinha participado do movimento

da bossa nova, embora boa parte do público só o conhecesse do estilo pop do seu sucesso de

1990 “W/Brasil”. Falei então que ele tinha participado do movimento da bossa nova e ele ace-

nou positivamente com a cabeça, citei também o movimento samba funk do Rio de Janeiro,

que ele 

tinha sido um dos precursores, e que se harmonizava muito bem com o balanço da Bahia. Eu

era fã de Ben Jor, mas só recentemente comecei a apreciar sua arte com mais profundidade.

Durante o curto período que fiquei no Rio para gravar o programa, entrei em contato

com o guitarrista Mou Brasil, que na época estava morando na cidade, para nos encontrarmos.

Pedi para que ele levasse em nosso encontro o caderno de partituras do seu álbum Esperança;

ele o fez e consegui fotocopiar as partituras de seu álbum. Quando voltei, comecei a tocar sua

composição “Plano Inclinado" com o Bujão de Jazz. Neste momento o saxofonista Letieres

Leite convidou-me para participar de seu projeto instrumental para uma apresentação que

ocorreu na Estação da Lapa. Nós tocamos em um palco armado em um dos corredores de
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acessos aos passageiros. Tocamos enquanto as pessoas transitavam, alguns paravam para as-

sistir e desfrutar do som. Nós fizemos uns poucos ensaios e passamos os temas para a perfor-

mance que foi bem apresentada.

No dia 17 de julho de 1994 foi a decisão da Copa do Mundo de Futebol, e o Brasil es-

tava na final contra a seleção da Itália. Naquele dia eu estava novamente no Rio de Janeiro

com a banda Pimenta N'ativa em cima de um trio elétrico estacionado na orla carioca, mais

precisamente na praia de Ipanema assistindo a esse jogo, pois logo depois tocaríamos na festa

que aconteceria caso conquistássemos o título mundial. O Brasil, que desde sempre vive uma

eterna crise social e econômica, havia acabado de colocarem circulação a nova unidade mone-

tária do país, o real, substituindo o antigo cruzeiro real. Muito provavelmente como fruto des-

ta crise, nós, membros da banda, ficamos sabendo através de um dos agentes da empresa pa-

trocinadora presentes durante o intervalo da partida, que se o Brasil não ganhasse não somente

não tocaríamos, mas também não haveria soldo. O absurdo de ouvir aquilo me     constrangeu

mais uma vez profissionalmente, pois jamais havia encontrado aquela pessoa antes ou feito

qualquer negociação, e ouvir aquilo foi como receber um golpe. Pensei em responder com o

mesmo nível de absurdo, mas ponderei e considerei a chance do Brasil ganhar e tudo se resol-

ver pacificamente; no entanto a partida foi para os pênaltis e meus nervos ficaram à flor da

pele. Por nossa sorte, o atacante italiano Roberto Baggio chutou a bola no dique, conquista-

mos o tetracampeonato por 3 a 2 e eu toquei para uma multidão que era possível ver de cima

do trio elétrico surgir pelas esquinas que desaguavam na Avenida Vieira Souto como rios de

gente em direção à praia. Daí saímos tocando por quatro a cinco horas em direção à Pedra do

Arpoador, comemorando e curtindo.

No mesmo ano houve o lançamento de um álbum marcante de Gilberto Gil, o Acústi-

co MTV, álbum ao vivo lançado em 1994 como parte da série Acústico MTV, produzido pela

MTV Brasil nos formatos CD, VHS e DVD. O repertório do álbum trazia composições anti-

gas e lançamentos. Foi o quarto álbum da série; antes, apenas o Barão Vermelho, em 1991, e

João Bosco e Legião Urbana, ambos em 1992, haviam participado deste projeto. A MTV (in-

ternacional) havia começado a produzir esse projeto internacionalmente em 1989, com alguns

artistas como Elton John, Aerosmith, Sinéad O’Connor, e Stevie Ray Vaughan, que contou

com a participação do guitarrista Joe Satriani. 

O conceito da série Unplugged surgiu das apresentações informais, casuais e acústicas,

que aconteciam em paralelo às performances dos artistas no palco, cinema, televisão e grava-



166

ções. A primeira edição que assisti foi a do guitarrista, compositor e cantor Eric Clapton. Lan-

çada em CD, VHS e DVD, essa edição  foi  muito  bem sucedida  e  rendeu ao  artista  três

Grammy Awards em 1993 e milhares de discos vendidos. Eu nunca tinha sido um assíduo

apreciador da obra de Clapton, mas a partir desse álbum comecei a transcrever músicas suas,

como “Tears in Haven” e a ouvir e assistir álbuns anteriores e posteriores. A partir desse ál-

bum, o formato Unplugged tornou-se um grande sucesso no mundo e no Brasil.

A estação do verão nos propiciava uma alta rotatividade de shows, e na festa de réveil-

lon para a entrada do ano de 1995 apresentei-me duas vezes na mesma noite com a banda Pi-

menta N’ativa. Primeiro na praia de Ponta Negra, depois na Vila Elia. No dia 6 do mesmo

mês seguimos para a cidade de Maceió, onde nos apresentamos no carnaval fora de época

Maceió Fest. No dia 12 tocamos na Lavagem do Bonfim, dia 14 em Juazeiro, no dia 21 fize-

mos uma apresentação no Clube Espanhol em Salvador e no dia seguinte seguimos para Caxi-

as, no Maranhão, para mais uma apresentação. No dia 27 tocamos em Fortaleza, e 28 e 29 em

Tibau, cidade litorânea na divisa dos estados Rio Grande do Norte com o Ceará.

O mês de fevereiro apresentou também uma demanda significativa de shows e fizemos

uma apresentação no dia 8 com a Banda Eva, no antigo hotel Sofitel Quatro Rodas; nos dias

11 e 12 tocamos no carnaval fora de época de Aracaju, o Pré-Cajú; no dia 17 apresentamo-nos

em Itabuna; nos dias 18 e 19, em Juazeiro. Nesse mês ocorreu o Carnaval, e apresentamo-nos

5 dias em Salvador: dias 24 e 25 puxando o bloco A Barca, dias 26 e 27 no circuito Campo

Grande-Castro Alves, e no último dia de carnaval, 28, no circuito Barra-Ondina. 

No mês de março de 1995 toquei com a banda Pimenta N’ativa no dia 11 em Ircê, no

dia 12 fizemos show no Clube Espanhol de Salvador, dias 18 em Feira de Santana numa festa

no Feira Tênis Clube, e no dia 19 na cidade de Alagoinhas. No dia 26 de março gravamos o

Programa do Faustão no Rio de Janeiro e ficamos por lá fazendo divulgação e dando entrevis-

tas em rádios até o dia 29. Nos dias 30 e 31 de março tocamos em Maceió, no dia 4 de abril

em Caruaru, dia 2 em Campina Grande. Dos dias 4 a 9 fomos para São Paulo fazer divulgação

novamente em programas de rádio e televisão.

No dia 15 de abril de 1995 fizemos show em São Luís e, ao retornar a Salvador no dia

seguinte, recebemos ainda no aeroporto a notícia do falecimento de nosso produtor Totó. Ele

estava voltando de Feira de Santana na madrugada do dia 16, após uma apresentação da banda

Cheiro de Amor, para Guarajuba, onde festejaria o aniversário de seu filho. Seu cunhado diri-

gia e ele estava no banco do carona quando o veículo  desgovernado caiu no Rio Joanes, de-
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pois de bater e romper a lateral de proteção da ponte. Nós ficamos sabendo do ocorrido ainda

no saguão de chegada do aeroporto de Salvador. Sergynho Ribeiro e eu seguimos direto para

o local do acidente: eu num carro com alguns membros da produção da banda. Quando chega-

mos, estavam acabando de resgatar seu corpo de dentro do rio. Foi algo muito forte para mim,

e levei um tempo pra aceitar o fato e diluir a perda, pois embora houvesse uma distinção de

funções dentro do projeto com hierarquia de poderes, tínhamos nos tornado amigos e compar-

tilhado vitórias e derrotas nos últimos dois anos de trabalhos intensos desde minha entrada

para a banda. Ele tinha uma características parecidas com meu pai: vir de uma família humil-

de e labutar com afinco para alcançar suas conquistas pessoais, o que me inspirava muito tam-

bém. À época morávamos próximos, no bairro do Itaigara; por vezes ele me dava carona e ía-

mos conversando no carro sobre as coisas da vida e as histórias da cena musical.

Embora estivéssemos abalados com a perda recente de Totó, seguimos cumprindo a

agenda de shows que havia sido programada ainda com seu visto e fizemos apresentações na

micareta de Vitória da Conquista nos dias 21, 22 e 23 de abril de 1995. No dia 26 de abril, co-

meçou uma nova paralisação de professores da UFBA, e no dia seguinte fomos de ônibus para

Linhares, no Espírito Santo, onde fizemos show no dia 28. Em seguida tocamos na micareta

de Feira de Santana de 29 de abril a 2 de maio. Entre tantas viagens, tentava criar variações de

som e continuar ainda assim praticando e tocando musical instrumental, e fizemos um ensaio

do Bujão de Jazz no dia 4 de maio. Nos dois dias seguintes tocamos em Jequié; no dia 7, em

Jacobina.

No dia 14 de maio 1995 viajei para São Paulo, pois nos dias seguintes, 15 e 16, have-

ria os shows do grupo de fusion Tribal Tech, cujo guitarrista é Scott Henderson. Fiquei hospe-

dado na casa do guitarrista Webster Santos, que era casado na época com a cantora Vânia

Abreu. Conhecia o casal daqui de Salvador; eles trabalhavam juntos na Banda Biss onde Vâ-

nia era a cantora e ele o guitarrista. Eu os visitei algumas vezes em seu apartamento no bairro

de Brotas antes de seguirem para São Paulo; eu ia lá trocar informações sobre música com

Webster e ficava conversando com os dois sobre música,  rock, timbres, conceitos e estética

musical popular e tudo o que ocorresse.

Ao retornar à Bahia fiz shows em Valença no dia 21 de maio. No mês seguinte come-

çamos a gravação do novo álbum da banda Pimenta N’ativa, chamado  Arrebenta de Novo,

que aconteceu nos dias 6, 7, 8 e 9  de junho nos estúdio WR. Seguimos com a agenda de

shows e apresentamo-nos em Camaçari nos dias 17 e 18 de junho. No dia 20 do mesmo mês
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fomos para São Paulo gravar o Programa Livre do SBT, apresentado pelo comunicador Sergi-

nho Groisman. No dia seguinte gravamos o Programa Mulheres, da TV Gazeta. No dia 22 de

junho, após voltarmos para Salvador, tivemos  show à noite. No dia 24 viajamos de ônibus

para Ilhéus e fizemos uma apresentação no dia seguinte. Dia 28 tocamos em Dias Dávila, e

nos dias 30 de junho e 1 de julho nos apresentamos em Fortaleza.

Neste momento Adelino Mont’Alverne, um dos integrantes da então desativada banda

Os Tocáveis, apresentou um quadro de saúde complicado. A banda resolveu se reunir nova-

mente para fazer um show beneficente com a renda revertida para o tratamento do nosso ami-

go e companheiro musical. O show foi realizado no teatro ACBEU com grande presença do

público.

Nesse momento seguia com os shows, ensaios e reuniões da banda Pimenta N’ativa, já

me preparando para o próximo verão. Simultaneamente dava continuidade ao curso de Licen-

ciatura em Música e preparava-me para os estudos, embora tivesse que retardar minha viagem

para o ano seguinte. Em 1996 fiz meu último carnaval com a Pimenta N’ativa. Nos últimos

anos vínhamos cumprindo uma intensa agenda de shows, gravações, viagens, ensaios e reuni-

ões. Havíamos percorrido milhares de quilômetros pelo Brasil e eu havia conseguido acumu-

lar dinheiro suficiente para patrocinar meus estudos no exterior. Foi um período de desmistifi-

cação de vários aspectos profissionais: passei a trabalhar em uma estrutura composta de pro-

dutores executivos, produtores musicais, técnicos de som, roadies e toda uma complexa estru-

tura que envolvia vários profissionais da indústria do entretenimento. Passei a gravar em gran-

des estúdios, fazer os programas de televisão de maior audiência, locais e nacionais. Isso tudo

possibilitou um conforto maior com relação às expectativas da profissão e aniquilava meu

maior receio, o de não me sustentar. Nesse período aproveitava as horas ociosas nos hotéis

para praticar, e após quase quatro anos fazendo  shows e concluir as matérias de harmonia,

percepção e prática de instrumento no curso superior da UFBA, estava pronto para partir para

o exterior. 

Eu estava de viagem marcada para o segundo semestre de 1996. Iria fazer o programa

de guitarra com duração de um ano; mas, ainda que tivesse me planejado nos últimos anos

para tal (o que implicaria sair da banda), não foi uma decisão fácil de ser tomada no ato, pois

havia desenvolvido relações afetivas com meus companheiros de trabalho e era um trabalho

fixo que me oferecia alguma estabilidade. Lembro-me de os custos da minha viagem serem

proporcionais, na época, à metade do valor de um apartamento quarto e sala no bairro do
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Itaigara. 

Eu  havia  aprendido  no  curso  de  Análise  de  Sistemas  em  1992  uma  técnica  de

criatividade grupal para a resolução de problemas empresariais chamada brainstorming, que

consiste em deixar a mente fluir livremente para que ideias surjam espontaneamente em busca

de uma conclusão para o problema. Eu comecei também a usar esta técnica individualmente

na música e em vários outros questionamentos,  o que me gerava sempre algumas opções

diante de um problema. Aplicando esta técnica às minhas dúvidas cheguei à possibilidade de

talvez não ir e continuar trabalhando na banda, mas logo me veio à mente a imagem mnêmica

da escultura de Rodin O Pensador, em sua habitual posição, situada no meio do apartamento,

também imaginário, vazio sem móveis. Junto à imagem, com a qual me identificava de forma

empática, vinha uma ideia verbal sobre ter conhecimento e ter uma vida digna sintetizada em

uma frase: “Eu aqui dentro, nada dentro de mim; eu lá fora, tudo dentro de mim.” 

Perguntava-me do que adiantaria ter uma casa de cimento concreto se não houvesse

uma construção dentro de mim; uma construção de conhecimentos que me dariam autonomia

no futuro diante de tantas  dificuldades  sociais  que havia testemunhado nos  últimos anos.

Além de  tudo  isso,  pressentia  que  acabaria  por  construir  um modo  de  vida  de  relações

profissionais e sociais interdependentes, onde para sustentar este modo de vida seria muito

difícil sair dele, tornando-me escravo do sistema de vendas de abadás e carnavais fora de

época. Após o período do carnaval, resolvi que seguiria meu sonho de ser músico, anunciei a

confirmação da minha saída à produção, que já estava a par, pois vim construindo esta ideia

ao longo dos anos e não era segredo algum. A produção organizou junto à banda uma feijoada

na sede da empresa na Barra,  que se transformou em uma festa de despedida cercada de

emoções e uma certa melancolia, pois naturalmente deixaria pra trás uma época que jamais

voltaria. Acompanhei a banda até fazer a transição de ensaios e shows com o novo guitarrista.

Em  maio  daquele  ano  comprei  meu  primeiro  microcomputador,  que  vinha  com

processador Intel 486. Yacoce Simões, que já possuía computadores, ajudou-me na compra.

Ele tinha comprado uma máquina nova com as partes separadas e depois montado, pois era

possível escolher os componentes e um técnico em informática conhecido dela montava o

aparelho. Com o final da reserva de mercado, em 1992, a importação de computadores voltou

a ser permitida no Brasil. Rapidamente, os computadores obsoletos foram substituídos por

microcomputadores 386 e depois 486, fazendo com que fossem disponibilizados no mercado

em  grande  quantidade.  Muitos  brasileiros  tiveram  a  chance  de  comprar  o  primeiro
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microcomputador.

Então,  com o computador  e  a  internet,  eu  poderia  me  comunicar  com a  escola  na

Califórnia mais rapidamente e sem os custos das postagens. Além do que, eu estava indo

estudar  em  um  ambiente  cercado  de  computadores  e  precisava  familiarizar-me  com  o

manuseio e a linguagem da computação, ainda que para consumidores leigos como eu. A

internet havia chegado ao público no ano anterior, em maio de 1995. Antes era um privilégio

apenas de universidades e instituições privadas, e então eu poderia ter internet através de um

provedor na sala da casa de meus pais para mim e minha família.  Com as facilidades da

tecnologia, consegui organizar toda a documentação e seguir viagem para Hollywood.

Cheguei bem cedo em Los Angeles, no dia 19 de setembro de 1996, vindo do Brasil

para fazer o curso com duração de um ano. Tinha combinado com o guitarrista Eraldo Tinoco

que eu ligaria  assim que chegasse  para que ele  fosse me pegar  no aeroporto.  Por  algum

motivo não conseguia ligar para o seu número, não me sai bem com o telefone público e as

moedas. Resolvi pegar uma condução (shuttle) até Hollywood e fiquei em um hostel barato na

avenida Sunset próximo ao cruzamento com a Avenida Labrea. Deixei minha bagagem lá e fui

em busca  da  escola  de  música.  Identifiquei-me edisseram-me que  pela  tarde  haveria  um

encontro entre alunos que estavam em busca de local para morar e outros para compartilhar

sua casa.

Voltei pela tarde e conheci meus futuros colegas de moradia: o americano Michael

Phipher e o sueco Stanley,  ambos estudantes do curso de guitarra. Eles moravam em um

apartamento de dois quartos e estavam alugando a sala por um preço menor que os outros

quartos; fechamos então um contrato de seis meses. O prédio ficava em uma rua onde morava

a maioria dos estudantes, a Lanewood Avenue, localizada a dois quarteirões da escola entre as

avenidas Sunset, Labrea e o Hollywood Boulevard. A rua está muito bem localizada no centro

de Hollywood, com calçada arborizada onde era possível encontrar sofás, camas, cadeiras e

abajur, dentre outros utensílios domésticos que eram deixados por estudantes que tinham que

entregar o apartamento vazio e não tinham tempo, ou simplesmente não queriam vendê-los e

deixavam lá para que o caminhão de lixo ou algum interessado levasse.  Este  foi um dos

primeiros choques de costumes que senti, além da comida e da língua.  

O prédio onde estava alojado tinha outros estudantes vindos do Brasil  e  de outras

partes do mundo que vinham estudar música na escola. No meu andar estava o guitarrista

paulista Demetrius Komendouros (Demma K.), o baixista Rafael Cirne Lima e o baterista
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Cristiano Bertolucci, ambos gaúchos. No andar de baixo, justo o apartamento abaixo do meu,

morava o guitarrista gaúcho de Taquara, Grecco Buratto. No prédio ao lado morava outro

gaúcho, Maurício Barca Porto, ou Bá, como era conhecido; só que ele dividia o apartamento

com dois franceses que se tornaram nossos amigos: o guitarrista Gaël Orliac e o baterista Fred

Ambroggi. Na rua do fundo morava o guitarrista gaúcho de Montenegro, Angelo Metz, que

tinha acabado de chegar, com sua esposa Claudia Schwartz, para o doutorado em guitarra na

USC  (University  South  California).  Na  rua  acima  do  Hollywood  Boulevard  morava  o

guitarrista  paranaense  Rafael  Moreira.  Esta  era  a  comunidade  de  guitarristas  que  se

encontrava ali.

O Guitar Institue of Technologie (GIT) tinha o perfil  ideal para atender às minhas

ambições. Uma escola localizada em Hollywood, próxima a grandes estúdios de cinema e de

gravação, casas de shows e eventos. Por lá passavam muitos dos melhores músicos do mundo,

de distintos gêneros musicais. Na escola pude ter aulas de performances com big band, three

horn band, jazz, rock, blues, R&B, funk, fusion, Latin, Brazilian, jazz bass, e estudar com os

arranjadores David Posi e Carl Shroder e guitarristas como Scott Henderson (guitarrista de

Chick Corea, Jean Luc Ponti e Joe Zawinul), Joe Diorio, Pat Martino, Ron Eschte, Sid Jacobs

(guitarrista de Tina Tuner e Frank Sinatra Junior) e Ted Greene, dentre outros. Morava a dois

quarteirões  da  escola  a  que  tinha  livre  acesso  24  horas  por  dia,  e  havia  um veículo  de

transporte para levar os alunos em suas casas durante o período da noite.

Durante primeira semana de aulas ocorreram os três testes de nivelamento de alunos

para organização das turmas. Fiz o teste prático em uma sala com o professor e guitarrista

Daniel Gilbert. Ele tocou uma base de guitarra funk em mi menor e pediu que eu improvisasse

livremente; então comecei a tocar de forma sintética tudo que havia estudado no últimos anos

sobre aquele contexto fusion da avaliação. Ele gostou,  parabenizou-me e deu nota máxima.

Fiz o teste teórico e tirei 9,5; atrapalhei-me com algo de que não me recordo. No teste de

percepção tirei 10 também, e no final consegui uma boa média nos testes de admissão.

A inscrição nas turmas com a definição dos horários e salas era feita em uma sala com

mesas e pessoas que atendiam individualmente os alunos. Quando fui atendido, perguntei se

eu poderia assistir a algumas aulas para ver se o conteúdo eu já conhecia e talvez frequentar

uma turma mais adiantada. O homem japonês que estava na minha frente me atendendo disse

que não seria possível, pois o curso mais avançado só era oferecido a quem se graduasse no

primeiro; já o americano que estava ao lado ao ouvir nossa conversa pediu para ver as notas
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da minha avaliação. Mostrei as notas e ele disse para o agente japonês: “Olhe as notas dele,

estão  quase  perfeitas.”  Eles  então  disseram que encaminhariam meu pedido à direção da

escola e que eu seria submetido a uma nova avaliação junto à direção; eu concordei e foi

marcado  um novo  teste.  No  dia  seguinte  fui  submetido  a  uma  avaliação  com um outro

instrutor de guitarra e depois tive uma conversa com o diretor, que me disse que abriria uma

exceção e que eu poderia  me inscrever  no curso mais  avançado do GIT,  o  “Professional

Guitar”.

Ao fim da primeira semana de ajustes na escola, houve o concerto de Steve Vai na sala

principal  da escola,  a  sala  P100. Fui ao  show com meus colegas  brasileiros  que estavam

estudando no GIT. Quem estava passando de visita e foi conosco para o show foi o guitarrista

paulistano Sydney Carvalho. Eu estava muito ansioso para assistir a Steve Vai, pois era um

grande fã seu e havia passado horas tocando sobre seus discos desde sua participação na

banda de David Lee Roth. No entanto não gostei do show, ele teve problemas técnicos com o

amplificador, mas não era só isso, eu não gostei da música em si. Achei muito estranha a

sensação, e resolvi assistir ao segundo concerto da noite, e foi a mesma coisa. Sai do concerto

com ex-fã de Steve Vai. Narrando agora, entendo que meu gosto musical havia mudado eu era

fã de Vai outrora; no entanto, nos últimos anos, vinha mergulhando na linguagem  fusion  e

ouvindo guitarristas com John Scofield, Scott Henderson, Mike Stern e Frank Gambale, e não

seria justo esperar que Vai contemplasse meu gosto orientado para o fusion.

Ao longo do semestre pude assistir a alguns concertos na sala principal P-100, dentre

eles John Scofield Trio, Scott Henderson, Mike Stern com Lincon Goins e a banda de Michael

Jackson, sem ele. Havia uma performance dos artistas convidados pela escola seguida de uma

parte com perguntas abertas ao público, onde o artista abordava geralmente a relação entre

suas práticas e suas performances, produções artísticas e gerenciamento de carreira. Por vezes

alunos, geralmente com a indicação de um dos professores, chegavam a tocar com o artista

convidado.

Logo  no  começo,  nas  primeiras  semanas  de  aulas,  houve  uma  visita  do  baixista

Stanley Clark, que veio com sua banda e apresentou alguns números. Ele distribuiu para a

plateia cópias de uma partitura em formato de grade reduzida (leadsheet), manuscrita por ele

mesmo, da música “Good Bye Pork Pie Hat” de Charles Mingus. Ele perguntou se alguém

queria  tocar  e  um  rapaz  prontamente  gritou  exaltado  da  plateia,  com  o  dedo  em  riste,

sinalizando que sim.  Stanley então o convidou ao palco para que ligasse sua guitarra  no
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amplificador,  colocou  a  partitura  em frente  a  ele  e  abriu  contagem para  a  banda,  que  o

acompanhou na introdução. Bem, a partir daí, nada aconteceu: o rapaz não conseguiu tocar

uma nota; além de estar muito tenso, aparentou não contextualizar bem a situação, entre o que

ele sabia e o que a situação demandava. O resultado foi vexatório, com a banda parando logo

em seguida e uma sensação de constrangimento no ar. O professor de baixo Alexis Sklarevski

levantou-se e interveio, apontando para um aluno seu na plateia, dizendo que ele seria capaz

de tocar a música. Seu aluno era o baixista belga Cedric, que subiu ao palco, tocou a música e

ainda improvisou sobre a música com Stanley Clark. Ao final da apresentação, todos foram

ovacionados pela plateia. 

Durante o curso Professional Guitar, as disciplinas foram: Music Reading I, II, III e IV

(leitura  de  notação  musical  tradicional),  Eartraining  Professional  (Percepção  Musical),

Rhythm Guitar Professional (Harmonia aplicada ao instrumento Bruce Buckingham e Eric

Pascal),  Single String Improvisation  (Condução Melódica com Dan Gilbert e Beth Marlis),

Applied Technique (Técnica Aplicada à Improvisação, com Steve Trovato), Jazz Guitar I e II,

Funk  Guitar, Country  Guitar,  Blues  Guitar, LPW  (Live Performance Workshop),  Open

Counseling, Privet Lessons, Carl Shroeder’s Class, Three Horn Band, Big Band, Arranging,

Bass Line and Improvisation (Putter Smith), Studio Guitar (Allen Hinds).

Todo aluno tinha um professor particular com aulas semanais; o meu privet teacher foi

Sid Jacobs. Tive a honra e sorte de tê-lo como professor e, consequentemente, como amigo.

Um grande músico e guitarrista de  jazz, que tem em seu currículo trabalhos junto a Frank

Sinatra Junior, Tina Turner e Brad Mehldau, Eddie Harris, Buddy Montgomery e Joe Diorio,

dentre outros. Ele era também professor da matéria Jazz Guitar I e II, e ministrava sua Open

Counseling semanalmente. Mr. Jacobs é um especialista no jazz, um dos gêneros musicais que

mais me interessava na época e foi um grande orientador nesse sentido.   

A escola dispunha de uma biblioteca com vasto material  e de uma videoteca,  que

ficavam  abertas  24h  e  onde  era  possível  plugar  a  guitarra  e  estudar  com  headphones

acompanhando os vídeos. A escola também ficava aberta por 24h, com transporte disponível,

saindo  de  30  em 30  minutos  para  deixar  os  alunos  em suas  residências,  sendo  possível

reservar salas para ensaios e prática nesse período com maior conforto e segurança. 

As  matérias  do  programa  do  curso  eram  acompanhadas  por  material  didático,

distribuído durante as aulas por vinte semanas. A matéria Rhythm Guitar Professional, voltada

para o estudo de harmonia aplicada ao instrumento, e  Single String Improvisation, eram  as
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duas matérias axiais do curso. A primeira estava dividida em vinte capítulos com objetivos

especificados e exercícios propostos com exemplos de linhas harmônicas de pop, rock, blues,

R&B,  swing,  jazz,  funk,  country e  bossa nova, dentre outros gêneros, escritos em notação

musical  tradicional  acompanhada  de  cifras.  O  material  era  organizado  em apostilas  com

textos, diagramas de acordes,  Leadsheets  e excertos de músicas e técnicas guitarrísticas de

Jimi Hendrix,  Beatles, Pat Metheny, James Brown, Average White Band, Andy Summers,

Chet Atkins, Tom Jobim e outros. A matéria cobria o estudo de:  powerchords; progressões;

ritmo harmônico; leitura de leadsheets com o ritmo dos acordes e cifras; baixo pedal;  slash

chords75; voicings76 drop 2 e drop 3 das 5 tétrades básicas  com suas 3 inversões nos campos

harmônicos maior e menor, organizados nos 3 grupos de 4 cordas adjacentes; acordes sus2,

sus4, com extensões (9ª, 11˚ e 13ª); princípio da transferência de acordes, considerando o

intervalo de 3ª maior entre a 2ª e 3ª cordas; interpretação rítmica; dicas sobre praticar, técnicas

de mão direita de abafamento, arpejos, strumming, técnicas de palheta; execução rítmica dos

acordes em várias figuras rítmicas, de semibreves a semicolcheias, passando por equiláteras

de 3.  Nas apostilas, que foram produzidas por Eric Paschal and Bruce Buckingham, vinham

recomendações sobre como e o quanto praticar. No capítulo 5 havia uma lista de dez tópicos

com dicas sobre a prática deliberada dos conteúdos programáticos, como é mostrado a seguir:

1. Toque todas as inversões diariamente sobre diferentes notas fundamentais
o tempo todo.

2. Use as inversões sobre qualquer cifra de acorde. Lembre-se de que, se
você está em uma situação de banda, o baixista está cobrindo a verdadeira
inversão dos acordes; você está fornecendo a harmonia e pode usar qualquer
uma das inversões aprendidas para um acorde.

3.  Aprenda  a  localização  de  todas  as  notas  do  acorde  no  voicing.
Especialmente,  pense  na  nota  de  cima,  pois  isso  terá  algum  efeito  na
melodia.

4.  Tente  mover-se  entre  voicings (se  o  tempo  permitir)  enquanto  ainda
estiver  no mesmo acorde.  Configure uma progressão e  toque-a usando 2
formas de acordes para cada símbolo de acorde, depois 3 e depois todas as 4.

5.  Tente ver o próximo acorde vindo na progressão e escolha o próximo
acorde  (voicing)  baseado  em  mover  o  mínimo  possível  de  notas.  Isso
significa que você pode não apenas ver o voicing fisicamente mais próximo,
mas  também  que  você  sabe  que  os  sons  são  compartilhados  pelos  dois
voicings de acorde (consulte os movimentos básicos).

75 Acordes com o baixo invertido, que são acordes sobre uma nota no baixo. Ex: F/G, que equivale a G7sus4(9)
sem a quinta.
76 Voicing, “no jargão popular, condução de vozes” (DOURADO, p.362 , 2004). O voicing nada mais é do que a
disposição de notas do acorde, ou como afirma Ted Pease (p. 1, 2003) “a posição específica das notas em um
acorde” (The specific positioning of pitches in a chord).
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6.  Use  uma  variedade  de  ritmos  quando  praticar  as  inversões  e  ligue  o
metrônomo  ou  a  bateria  eletrônica  para  que  você  saiba  quais  sons  são
compartilhados  pelos  dois  voicings de  acordes  (consulte  os  movimentos
básicos).

7.  Escreva  suas  próprias  progressões.  Especialmente  com estas  inversões
aprendidas neste capítulo, porque você tem uma nota grave que pode ajudar
a ouvir a função de diferentes notas no baixo.

8. Toque (pratique) com um baixista e ouça possíveis choques por causa de
um voicing. Se você ouvir um, pare e faça algumas outras escolhas.

9. Pense em uma direção melódica. Ou seja, toque um conjunto de acordes
em que a nota mais alta esteja continuamente indo para cima ou para baixo.
Isso cria uma sensação de movimento que nem sempre ocorreria se você
apenas  procurasse  a  nota  fundamental  do  acorde  no  baixo  ou  se  você
procurasse o acorde mais próximo (isso é diferente do #5).

10.  Escute a guitarra nos  discos  e  tente  obter  exatos  os  voicings usados.
(PASCHAL; BUCKINGHAM, 1996)77

A outra matéria axial do curso,  Single String Improvisation Professional, era voltada

para o estudo melódico aplicado ao instrumento através do estudo de escalas, arpejos, frases,

licks e relações modais, dentre outros aportes. A matéria também era organizada em apostilas,

divididas em 20 unidades,  com textos divididos em duas partes,  livro de trabalho e parte

técnica. Os exemplos eram escritos em notação musical tradicional acompanhada de tablatura,

cifras e diagramas de escalas, com sumário dos tópicos abordados e metas estabelecidas ao

fim de cada unidade. Eram dadas progressões harmônicas com relações de tonalidade paralela

entre os acordes para que fossem aplicadas abordagens melódicas que contemplassem esta

relação modal  como: contorno do solo,  desenho de linhas  melódicas,  notas  comuns,  fills,

77 1. Play all inversions daily over different roots all the time
2. Use the inversions over any chord symbol. Remember if you’re in a band situation then the bass pla-

yer is covering the true inversion of the chords, you are supplying the harmony and you can use any of the inver -
sions learned for a chord.

3. Learn the location of all chord tones in the voicing. Especially think about the top note as this will
have some effect on the melody.

4. Try to move between the voicings (if time allows) while still on the same chord. Set up a progression
and play it using 2 chord shapes for each chord symbol, then 3, then all 4.

5. Try to see next chord coming in the progression and pick the next chord (voicing) based on moving
as few notes as possible. This means that you can not only see the physically closest voicing, but also that you
know tones are shared by the two chord voicings (refer to the Basic moves).

6. Use a variety of rhythm feels when practicing the inversions and turn on the metronome or drum ma-
chine so that you know which tones are shared by the two chord voicings (refer to the Basic moves).

7. Write your own progressions. Especially with these inversions learned in this chapter because you
have a low note which can help in hearing the function of different notes in the bass.

8. Play (practice) with a bass player and listen for potential clashes because of a voicing. If you hear one
then stop and work out some other choices.

9. Think in a melodic direction. That is, play a set of chords in which the highest note is continually go-
ing upward, or downward. This creates a sense of movement that would not always occur if you just look for the
root in the bass or if you look for the closest chord, (this is in contrast to #5).

10.Listen to guitar on records and try to get the exact voicings used.
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anacruses,  notas  pedal,  tensão e resolução,  modulação métrica  e  ideia de  fraseado.  Já  no

capítulo 1, segue uma recomendação sobre como abordar o material, assim como é mostrado

abaixo:

Conceitos de Improvisação Profissional: A importância da memorização e
“tirá-la do papel” é um aspecto crucial da performance musical (ao vivo,
estúdio,  etc.).  Quanto  mais  cedo  você  estiver  apto  para  memorizar  a
progressão de acordes ou canção que você está tocando, mais você estará
apto  a  internalizá-la  e  tocar  com  uma  confiança  e  musicalidade  mais
profundas.  Enquanto  é  essencial  que  você  trabalhe  para  aperfeiçoar  sua
leitura musical e técnica aplicada de conhecimentos teóricos, você também
deve ir além dos acordes e dos “pontos no papel”; para criar MÚSICA! Use
o “papel" mas lembre-se de que isso é apenas a representação da música
propriamente dita. (GILBERT; MARLIS, 1996)78

Na apostila de cada unidade da matéria vinha uma tabela para auxílio na organização da práti-

ca deliberada. A tabela vinha com um espaço em branco para escrever as metas estabelecidas

para as dez semanas seguintes, além de colunas com os dias da semana e a sequência dos

exercícios intercalados com pausas de 1 e 2 minutos. Havia uma seção na tabela com tempo

livre para novas ideias e criatividade como licks, visualização e jamming. Os assuntos aborda-

dos envolviam: modos da escala maior e menor melódica, com digitação no braço do instru-

mento, padrões melódicos,  licks, motivos e frases; intervalos harmônicos de terças, quartas,

sextas e oitavas; substituição triádica; aporte sobre dominantes (função, sem-função e estáti-

co); dominantes secundários; escalas simétricas; escalas exóticas; técnicas como double stops

em terças e quartas; abordagem cromática; tipos de movimentação entre duas linhas linhas

melódicas.

As aulas denominadas  Open Counseling  (aconselhamento aberto) eram ministradas

por  membros  do  corpo  docente  da  escola  ou  músicos  profissionais  visitantes.  As  aulas

aconteciam geralmente em salas menores em grupo onde os alunos eram atendidos por ordem

de  chegada.  Em algumas  salas  só  cabiam cinco,  seis  ou  sete  pessoas,  e  quem chegasse

atrasado teria que esperar na porta até vagar um lugar. Por isso eu procurava sempre chegar

cedo, já que morava a dois quarteirões da escola. Nessas aulas era possível estar frente a

frente com um grande músico e fazer quaisquer tipos de perguntas relacionadas ao âmbito

78 Professional Improv. concepts: The importance of memorization and “getting it off the page" is a crucial as-
pect of musical performance (live, studio, etc.). The sooner you are able to memorize the chord progression or
song that you are playing, the better you will be able to internalize it and play with deeper confidence and musi -
cality. While it is essential that you work to perfect your music reading and applied theory skills, you must also
go beyond the chords and the "dots on paper"; to create MUSIC! Use the "paper" but remember that this is only
a representation of the music itself.
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musical  profissional,  desde  questões  técnicas  e  instrumentais  a  relações  humanas  e

psicológicas. Foi nessas aulas que pude ter contato com guitarristas como Sid Jacobs, Jame

Findlay, Scott Henderson, Steve Cardenas, Ross Bolton, Carl Verheyen, Jeff Richman, Allen

Hinds, Ron Eschete, Jean Mark Belkadi, Dan Gilbert, Ron Berman, Beth Marlis, Joe Diorio,

com o baixista Putter Smith, o pianista e arranjador Carl Shroder e o saxofonista e arranjador

Dave Pozzi. 

Uma das Open Counselings que mais frequentei foi a do guitarrista Scott Henderson.

Henderson trazia para as suas aulas um sequenciador de sons, PMA-5 Roland, com músicas

programadas com baixo e bateria onde era possível tocar sobre as programações. Além do

sequencer e sua guitarra Fender  customshop, trazia também uma espécie de guia de estudo

com uma lista de acordes em diagramas que mais tarde se tornara o seu livro  Jazz Guitar

Chord System – The Essential Guide to Jazz Chord Voicings & Substitutions  (1998), havia

também frases (licks) curtas de outros improvisadores, como John Coltrane, Michael Brecker,

Joe Diorio, Geroge Benson, Pat Martino, Jaco Pastorius e Bob Mintzer, dentre outros, além

de uma seção sobre ideias acerca de composição e improvisação, organizadas em 12 tópicos

classificados e enumerados com sucintas definições conceituais. A ideia central era inserir

estes  conceitos  composicionais  de  forma  criativa  nas  composições  e  nas  práticas  e

performances com a improvisação. Vale lembrar que estilo de Henderson é bem peculiar,

situado  no  fusion  com bases  no  jazz,  blues,  rock e  funk,  com seu  estilo  composicional

transitando entre estes gêneros. Os tópicos listados eram: 

- Soletração de acordes (chord spelling). Tabela com 10 qualidades
de acordes com 7ª;

- Movimento do baixo. Dividido em: pedal (o baixo fica na mesma
nota enquanto a harmonia muda), ostinato (o baixo toca uma figura
repetida), melodia do baixo; 

- Arpejos. A harmonia é tocada através do arpejo do acorde como
uma contramelodia; 

- Escrita Linear. Sem acordes, duas ou mais linhas criam a harmonia.
Estas linhas podem ser ritmicamente independentes de cada uma,
como em um quarteto de cordas, ou podem ser tocadas juntas, como
em uma sessão de sax de uma big band de jazz; 

- Arranjo e Orquestração. De forma simplificada: quem vai tocar que
parte - Não esqueça as dinâmicas.

Uma  Open  Counseling  que  frequentei  com  certa  assiduidade  foi  a  do  grande

guitarrista Ross Bolton. O saudoso Mr. Bolton ministrava também as aulas da matéria Funk

Guitar e eventualmente participava da matéria Improvising Concepts. Suas Open Counselings
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estavam frequentemente cheia de alunos que buscavam aprender as técnicas e o vocabulário

da música Funk. Bolton, que integrava a banda do cantor Al Jarreau, também transitava com

fluência por outros gêneros musicais como jazz, fusion, pop, rock, blues e R&B, o que tornava

as aulas ainda mais interessantes. No entanto na escola ele era tratado como um especialista

em  funk,  o  que  de  fato  era.  Uma  das  características  principais  de  suas  aulas  era  a

exemplificação das linhas de unk com arranjos para duas, três ou mais guitarras. Bolton criava

linhas de guitarra de 2 ou 4 compasso com pausas, de forma que as linhas se completavam.

Entre as técnicas de guitarra  funk que ele explorava estavam o  strumming, bubble picking,

double stops,  abafamento com a mão dos trastes, acordes característicos,  slide, vibrato com

acordes e skank79. 

Applied Technique (Técnica Aplicada) era uma das matérias eletivas que na época foi

ministrada  pelo  guitarrista  Steve  Trovato.  A  matéria  tratava  da  técnica  aplicada  à

improvisação  explorando  a  relação  escala  acorde  através  de  vamps  formadas  de  2  e  4

compassos. Era realizado um estudo comparativo entre os modos com aplicação prática em

sala junto com o professor. Sobre o acorde de 7M experimentavam-se os modos jônico e lídio,

ou sobre o acorde de dominante 7 improvisava-se com o modo mixolídio e lídio com 7ª, ou

ainda sobre o acorde m7 improvisa-se com os modos eólio e dórico,  por exemplo.  Eram

exploradas relações entre tonalidades homônimas conhecidas como  Modal Interchange,  ou

diferentes aportes escalares sobre progressões como: IIm7-V7-I7M, iiø7-V7-im7, IIm7-V7-

I7M-V7alt/ii, iiø7-V7-im7-VI7M, dentre outras.

A matéria  LPW, que é um acrônimo para "Live Performance Workshop” (Oficina de

Performances ao Vivo), tinha aulas baseadas na performance sobre gêneros musicais como

funk,  rock,  fusion,  jazz,  pop, R&B e  blues, dentre outros. As aulas eram acompanhadas por

professores de cada instrumento, geralmente guitarra, baixo, bateria e teclados, onde eram

distribuídas partituras encadernadas de cada gênero para que duas ou três músicas fossem

trabalhadas a cada semana. Era uma grande oportunidade de assistir e tocar com alunos e

músicos profissionais, além de experimentar as particularidades de cada gênero musical. 

A aula do pianista e professor Carl Shroeder era uma das aulas mais requisitadas. Ele

havia sido diretor musical da cantora Sarah Vaughan durante 15 ano,s e trabalhava com os

alunos standards de jazz que havia organizado por nível de dificuldade em dois cadernos. No

mais simples, que chamava intermediate, estavam as músicas com apenas um ou dois centros

79 Muitos destes exemplos estão na video aula de Ross Bolton chamada Funk Rhythm Guitar.
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tonais;  já  no  caderno  advanced,  encontravam-se  as  músicas  mais  complexas  com  várias

mudanças de centro tonal  – como “Giant Steps”, por exemplo. As aulas eram agendadas e

aconteciam  em  grupo,  onde  cada  um era  responsável  por  formar  seu  conjunto,  que  era

composto frequentemente por duas guitarras, baixo e bateria. Shroeder solicitava aos alunos

que expusessem o tema da música;  em seguida,  tocassem uma volta na forma da música

apenas  com  arpejos,  conectando  sua  última  nota  com  a  nota  vizinha  ascendente  ou

descendente mais próxima. Alguns alunos não conseguiam executar esse exercício e faziam os

arpejos a partir da fundamental de cada acorde. Após a seção de arpejos, o aluno deveria fazer

uma improvisação sobre um ou dois chorus da música. 

A matéria Three Horn Band (Banda com Três Sopros) era uma das matérias com que

eu  mais  simpatizava,  pois  acontecia  em  um  estúdio  de  ensaio  da  escola  com  músicos

profissionais nos sopros. Nesta matéria tinha a chance de tocar ao lado de Sid Jacobs arranjos

de composições escritos por profissionais e por alunos da escola. O regente do grupo chamava

as músicas pelo número, quando prontamente eram retiradas de uma pilha de partituras e

colocadas a postos para a execução. Feito isso, rapidamente o regente contava e entrávamos

tocando. Este processo demandava um alto estado de prontidão do aluno, tanto para a leitura

quanto para a interpretação e interação como o grupo.

Frequentemente músicos profissionais eram convidados a visitar a escola e interagir

com os alunos e professores. Durante o semestre, a banda do cantor Michael Jackson foi con-

vidada para fazer uma curta apresentação seguida de workshops com cada um dos membros

da banda. Eles começariam em setembro a terceira turnê mundial solo do cantor, chamada

History World Tour, com 82 apresentações, tornando-se um grande sucesso. Os membros da

banda eram: o assistente de direção musical e vocalista, Kevin Dorsey; nos teclados, Isaiah

Sanders; na bateria, Jonathan Moffett; nas guitarras, Jennifer Batten e David Williams; no bai-

xo, Freddie Washington; e nos vocais, Dorian Holley, Darryl Phinnessee e Marva Hicks. O di-

retor musical era Brad Buxer, mas não viajava com a banda; na estrada, a direção era assumi-

da pelo vocalista e assistente de direção, Kevin Dorsey. Foi ele que assumiu a função de mo-

derador e intermediou o primeiro contato com o público. Após a apresentação de algumas

poucas músicas, começou a parte dos  workshops com apresentações individuais e abertura

para perguntas. Eu assisti a todos com muita atenção; a guitarrista Jeniffer Batten é uma ex-

aluna da escola e ficou conhecida por sua técnica de digitação na guitarra (tapping). Ela fazia

o solo de guitarra da música “Beat It”, que Edward Van Halen havia gravado em 1983. Nos



180

corredores da escola referiam-se ao guitarrista David Williams como um mestre da guitarra

funk, o que foi possível conferir em sua performance com a banda. 

Os outros  workshops também foram interessantes, e um dos que mais me chamou a

atenção foi o do baterista Jonathan Moffet, com muita propriedade sobre seu instrumento e a

linguagem musical que executava com o grupo. Ele começou a falar sobre tocar na cabeça do

tempo, atrás do tempo e na frente dele, exemplificando com alguns trechos tocados em uma

levada simples de bateria com a caixa nos tempos dois e quatro. Após a exemplificação, ele

disse: “Com licença, agora eu e meu instrumento vamos nos tornar um só”, e começou a tocar

a partir da levada que havia usado nos exemplos, acrescentando elementos até virar um solo

com viradas, e evoluções no instrumento até chegar a um clímax sonoro que arrancou palmas

da plateia, retornar à linha de condução rítmica inicial e terminar com o volume diminuindo.

O domínio  rítmico  da  simetria  do  tempo  relacionado ao  swing e  ao  contorno sonoro  do

instrumento justificava sua requisição pelos artistas mais bem pagos da música  pop, como

Madona, Elton John e George Michael.

Decerto toda a banda tinha esta postura, por vezes subliminar, por vezes explicita, de

estarem  no  topo  do  mundo  da  indústria  da  música.  Passavam  a  ideia  do  glamour  por

supostamente  estarem  no  melhor  posto  profissional  que  um  músico  poderia  almejar;  no

entanto, eu não deixava de observar a relação com o fato de estar trabalhando com um artista

que se tornou o maior vendedor de discos da história da música mundial.

Eu pude assistir vários shows fora da escola como a apresentação ao ar livre no Museu

de Los Angeles do pianista Alan Pasqua, com Peter Erskine na bateria e Dave Carpenter no

baixo elétrico. Assisti no anfiteatro da Universal Estúdios ao show das bandas Average White

Band e Tower of Power, no mesmo teatro assisti ao duo dos guitarristas Paco de Lucia e John

McLaughlin. No Hollywood Bowl assisti aos shows do guitarrista de blues Buddy Guy e do

pianista  Doctor  John,  Prince;  em outra  oportunidade assisti  a  Noite  do Jazz,  com Joshua

Redman trio, Christina McBride group e Herbie Hancock group. Assisti à noite brasileira com

João Gilberto,  Sérgio Mendes,  Oscar Castro Neves e  Gilberto Gil encerrando a noite.  Eu

conhecia o percussionista  Leonardo Reis,  que estava  excursionando com a  banda de Gil.

Encontramo-nos depois do  show e levei-o até a casa dos músicos Rafael Cirne e Cristiano

Bertolucci,  onde  ficamos  até  tarde  tocando  e  contando  histórias  sobre  música  brasileira.

Após  o  período  de  recesso  de  fim de  ano e  o  mês  de  janeiro,  fui  assistir  a  uma

apresentação do guitarrista Allen Hinds com Jeff Kashiwa, no dia 6 de fevereiro de 1997. Fui
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com meus colegas do GIT Akira Komatsu, do Japão, Daniel Chai Ee Hsiun, de Cingapura, e

Tommy Au, de Hong Kong. Nesse momento pude me concentrar novamente, manter o foco e

graduar-me, recebendo o diploma no dia 22 de março de 1997. Eu havia terminado o curso e

tentei conseguir uma bolsa de estudos, o scholarship. Para conseguir a bolsa de estudos, era

preciso participar da Batalha das Bandas (Battle of the Bands), e ter  a banda na primeira

colocação: apenas os membros desta banda ganhariam a bolsa de estudos. Entrei em uma

banda  de  pop music chamada  Divine  Cultures  e  participamos  do  concurso,  mas  não

conseguimos nos classificar. Eu tinha conseguido boas recomendações dos professores Sid

Jacobs, Joe Diorio e Dan Gilbert, mas o sucesso da banda dependia de uma série de fatores

que escapavam ao meu controle e não consegui a bolsa.

Como tinha visto de estudante para ficar um ano e já tinha terminado o curso em seis

meses,  resolvi  ficar  na  cidade  fazendo  aulas  particulares  com Ted  Greene  e  assistir  aos
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concertos e shows que aconteceriam na cidade. Grecco Buratto fazia aulas eventualmente com

o Ted Greene e tinha o contato dele, para que eu pudesse agendar aulas. Assim o fiz. Eu

perguntei a Grecco que tópicos poderia abordar nas aulas e ele disse-me para perguntar sobre

acordes com nona.

Nesse período comecei a frequentar uma pequena casa de shows de Studio City, Los

Angeles, chamada La Ve Lee. Lá,  assisti aos shows de Frank Gambale, e dias depois, a Scott

Henderson, com sua banda de blues. No dia 1˚ de maio de 1997, assisti a uma apresentação

dos guitarristas Scott Henderson e Mike Miller tocando juntos standards de jazz.   

No dia 25 de maio, fiz minha primeira aula com o saudoso mestre da guitarra Ted

Greene. A casa que ele dava aulas ficava em Burbank, e para chegar lá peguei dois ônibus

desde Hollywood. Cheguei ao local no começo da tarde, com o sol muito forte e um céu azul

sem nuvens. Toquei a campainha e fui atendido por ele, que já me aguardava. Convidou-me

para entrar e assim o fiz. O interior da casa estava um pouco escuro pela proteção das cortinas

nas janelas, que, além de bloquear a luz, mantinham uma temperatura amena que contrastava

com o calor lá de fora. Ainda que o ambiente estivesse um pouco escuro, era possível ver uma

quantidade de LPs, fitas, amplificadores, guitarras e livros espalhados e amontoados pela sala.

Vi  encostado no chão  o  LP  Diamond Land,  de  Toninho Horta,  dentre  outros  tantos.  Ele

conduziu-me por um caminho que havia entre todas essas coisas até chegar a um quarto aonde

ele recebia seus alunos, e lá começamos a conversar. Eu fiquei encantado com ele, e logo em

seguida marcamos outro encontro para o dia 19 de junho.

No dia e horário marcados, eu estava lá mais uma vez com minha guitarra na mão para

fazer  a  aula  e  o  encontrar  novamente.  No  entanto,  ao  chegar  em sua  casa,  encontrei  o

guitarrista e professor do GIT, Kirk Smart, que tinha ido à casa de Ted Green para uma aula

com o mestre. Eu seria o próximo a fazer a aula, e Kirk perguntou para onde eu iria depois.

Respondi que voltaria para casa em Hollywood, ele então me ofereceu uma carona. Eu lhes

disse que ainda faria a aula com Ted; ele perguntou-me se eu me importaria se ele assistisse à

minha aula. Respondi que absolutamente. Bem, a aula foi fantástica mais uma vez.

No caminho de volta durante a carona com Kirk, que também era responsável pelas

bolsas de estudo do GIT, ele me explicou que dois alunos que haviam sido contemplados com

o scholarship não poderiam aceitar as bolsas de estudo devido a compromissos pessoais, e em

seguida  perguntou  se  eu  aceitaria  a  bolsa.  Eu  simplesmente  não  queria  acreditar  no  que

acabara de ouvir, mas deixei a dúvida para depois e disse positivamente que sim. Falou-me
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que eu teria livre acesso a todas as aulas da MI, que poderia frequentar as disciplinas que

quisesse durante os próximos três meses.

Continuava a assistir a shows, e no dia 27 de agosto assisti à apresentação de Michael

Landau and Rascall Balls na casa de shows The Mint, que fica em Pico Boulevard, em Los

Angeles. No dia 7 de setembro fui assistir ao  show do grupo Zawinul Sindicate na casa de

shows Catalina. Fui com alguns colegas da MI e encontramos esperando na fila da segunda

sessão da noite o baixista Flea, da banda Red Hot Chilli Peppers, que tinha ido pegar sua mãe,

que gostava do som do Zawinull e estava lá dentro assistindo o  show. Nessa noite o grupo

contava  com  o  contrabaixista  Victor  Bailey;  ele  estava  substituindo  o  também  baixista

Richard Bonnar, que havia deixado o grupo há uma semana. A banda tinha ainda Paco Sery na

bateria, Manolo Badrena percussão e uma guitarrista de Nova York cxx. Na plateia estavam

Vinnie  Colaiuta,  Scott  Henderson,  Gregg  Bissonette,  dentre  outros.  Paco  Sery  com uma

performance incrível, fazendo acrobacias e levando o público à loucura. Tenho a gravação da

fita com gritos, urros e aplausos após o fim das músicas. Ele já havia estado em Salvador para

um  show com Salif  Keita  na Concha e havia  conhecido alguns músicos.  Conhecia-o das

gravações em fita que tinha do grupo francês de jazz fusion Sixun. Bateristas amigos haviam

feito cópias de fitas k7 desse grupo e do Ultramarine com Mokhtar Samba na bateria, dentre

outros. Eu escutava com alguma frequência; gostava muito de ouvir e transcrever algumas

linhas de guitarra de Louis Winsberg e do baixista de Michel Alibo do Sixun.

No dia 25 de setembro de 1997 fui ao  show de Mikael Landau e Rascall Balls no

Baked Potato. No dia 13 de outubro de 1997 fiz minha última aula com Ted Green. Após o

final da minha bolsa de estudos no GIT, recebi um convite para fazer uma audição teste com a

banda Soul Tatoo. A banda tinha sido campeã na última batalha das bandas, mas o guitarrista

havia saído da banda e esta seria uma oportunidade interessante. Eu havia assistido a algumas

performances da banda no auditório da escola e achei muito interessante o som; lembrava um

pouco o som do Living Color, só que menos ocupado limpo. Por uma série de desencontros,

acabei não chegando a tempo para a audição.

O norte do caminho pelo conhecimento musical mostrava-se muito mais evidente ao

perceber o quão relativas eram as fronteiras sobre o entendimento do que fosse Música. Ter

saído do Brasil e poder ver o meu país sob uma nova perspectiva externa, traçando analogias e

paralelos entre as culturas, colocava-me diante de novas questões. Indagava-me e ao mesmo

tempo idealizava como seria a música da minha região, do meu país, se fosse mapeada de
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forma  proporcionalmente  similar  à  norte-americana,  tendo  seus  fluxos  de  produção  e

desenvolvimento  estimulados  em  suas  variantes  musicais,  através  de  metodologias  que

contemplem  o  aprendizado  destes  saberes  em  seus  pormenores.  Uma  visão  que  refletia

autenticidade e uma liberdade de expressão dignas de uma sociedade equilibrada e saudável. 

As  múltiplas  relações  entre  a  língua,  música,  cultura,  história,  sociedade,  nação,

religião, economia e uma série de outros fatores que, juntos, se mostravam determinantes na

formação  de  uma  base  para  o  desenvolvimento  artístico  e  sociocultural  de  um  povo,

desvendavam-se  no  cotidiano  dessa  experiência  ao  contrastarem  com  a  minha  própria

referência cultural natal. Questões clarificaram-se diante das diárias experiências musicais de

prática instrumental e dos processos regulares de socialização a que estava sujeito enquanto

residente em West-Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos da América. Observei como a

identidade  do  povo americano  estava  relacionada  à  sua  música  e,  por  sua  vez,  aos  seus

próprios  processos  e  particularidades,  e  como  a  cultura  de  uma  das  nações  de  grande

influência  dos  séc.  XX  e  XXI  está  conectada  ao  seu  vigoroso  fluxo  de  transmissão  de

conhecimento musical.   

Estudar no GIT foi uma experiência bastante enriquecedora. Dediquei-me ao máximo

e, como reconhecimento, ganhei uma bolsa de três meses que dava acesso integral à escola;

podia assistir a qualquer aula da escola. Foi uma experiência incrível, onde foram destruídos

vários mitos e brotaram novos horizontes. Pude ver meu país de fora e traçar uma proveitosa

analogia com a disposição musical que experimentara em uma potência da música popular

mundial. Voltei para o Brasil convicto de que, se tratássemos nossa música como presenciara

nos Estados Unidos, estaríamos em um caminho de evolução direta, mapeando, debatendo,

ensinado, trazendo à luz uma história não contada e mantendo viva nossa própria cultura, bem

como fizeram os norte-americanos com seus próprios gêneros musicais.

Após a experiência adquirida na temporada de intensos estudos nos Estados Unidos,

retornei ao Brasil determinado a começar uma pesquisa sobre a música brasileira e iniciar

uma tomada de consciência, como havia testemunhado na música americana. Estava ansioso

quanto à volta para o Brasil e às expectativas de trabalho, mas ainda em Hollywood recebo

uma ligação do baterista Paulo Romero convidando-me para integrar a nova formação da ban-

da de axé Jheremias Não Bate Córner. Os membros originais da banda formaram a banda

Jammil e Uma Noites, e os irmãos Romero assumiriam a banda com os produtores donos da

marca Jheremias Não Bate Córner. Eu respondi que não sabia ainda como seria voltar para o
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Brasil, mas gostaria de me assentar primeiramente antes de aceitar qualquer grande responsa-

bilidade.

Cheguei alguns dias antes do meu aniversário em outubro de 1997 e logo entrei em

contato com o pessoal do Jheremias. Marcamos alguns ensaios. Conhecia Paulinho Romero,

líder  da  banda,  e  seus  irmãos,  da  época  em que  surfava  as  ondas  na  praia  do  Sesc,  em

Jaguaribe. Sempre nos encontrávamos nas sessões de surfe e tínhamos amigos em comum. A

banda tinha o tecladista Danilo Santana, que passei a conhecer a partir dos ensaios. Fizemos

uma apresentação em Vila Velha, no Espírito Santo, e tocamos em uma festa que aconteceu

em um ferry boat atracado no cais da Cidade Baixa. 

Entre viagens e ensaios fui à am no Mam, uma jam session que ocorre no museu da

Avenida Contorno até os dias atuais. Lá fui apresentado ao baixista Augusto Albuquerque,

filho  do  guitarrista  e  produtor  Perinho  Albuquerque  e  sobrinho  de  Moacyr  Albuquerque.

Ambos haviam participado como produtores,  arranjadores e instrumentistas em uma vasta

discografia na década de 1970, que incluíam artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia,

Gilberto Gil,  Gal, Jorge Ben Jor, Chico Buarque e Erasmo Carlos, dentre outros. Augusto

Albuquerque trazia  em sua  memória  todo o ambiente e  experiência vivenciadas  por  seus

ancestrais e logo resolvemos fazer algum projeto musical juntos.

 Augusto já tocava com o baterista Wandinho Carvalho e convidou-o para formarmos

o  power  trio 3  Nós.  O  pai  de  Augusto,  Perinho  Albuquerque,  já  não  atuava  mais

profissionalmente com música e estava trabalhando com arquitetura naval. Ela havia montado

com os filhos uma oficina de arquitetura naval, o Estaleiro Perimar. Chegamos a ensaiar lá

algumas  vezes,  mas  o  som logo  chamou  a  atenção  da  vizinhança  e  tivemos  que  mudar

novamente o local de ensaios. Fizemos algumas apresentações em bares no Rio Vermelho.

Nós chegávamos no espaço e nos oferecíamos ao gerente para tocar, elegíamos algum lugar

com palco e montávamos nosso equipamento. Queríamos apenas tocar o nosso repertório, que

tinha  “Havona”  e  “Teen  Town”,  de  Jaco  Pastorius;  “Palladium” e  “”Speak  No Evil”,  de

Wayne Shorter; “Amandla”, de Miles Davis; “Bright Sized Life”, de Pat Metheny; e “Donna

Lee”, de Charlie Parker, além de composições nossas. 

Houve um momento em que Wandinho e Augusto estavam acompanhando o cantor

Adelmo Casé  na  banda  Funk  Machine  e  me  convidaram para  integrar  o  grupo.  Foi  um

experiência bem interessante onde pude aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas de

Funk Guitar com Ross Bolton no GIT e nas práticas em dupla com Grecco Buratto em Los
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Angeles no dois anos anteriores. O repertório da Funk Machine tinha influência de Ed Motta,

Banda Black Rio e da Black Music.  Fizemos algumas apresentações no bar Quereres,  no

Pelourinho.

Ainda no mesmo verão a cantora Daniela Mercury montou uma banda exclusiva para

o carnaval. Sua banda tradicional passou a fazer apenas os shows de palco e montou-se uma

segunda banda para fazer os shows de trio do verão e o carnaval de 1998. Na época ela estava

fazendo audições para compor a banda. A produção entrou em contato ainda em dezembro, e

comecei  a  ensaiar  o  extenso  repertório  que  ultrapassou  o  número  de  cem  músicas.  O

repertório era composto por sucesso da axé music e músicas dos seus quatro primeiros álbuns:

Daniela Mercury (1991), O Canto da Cidade (1992), Música de Rua (1994) e do álbum mais

recente  na  época  Feijão  com  Arroz (1996).  As  músicas  eram  organizadas  em  blocos

numerados, e chegamos a ensaiar até samba -reggae em japonês. O diretor da banda era o

tecladista Mikael Mutti, e os ensaios ocorreram no estúdio da artista, Canto da Cidade, na

Pituba. 

Logo no começo do verão de 1998 fui apresentado a Roberto Mendes, compositor,

violonista e profundo conhecedor da cultura do Recôncavo Baiano. Fui a Santo Amaro da

Purificação com Vânia Abreu e Webster Santos, que me levaram à casa de Mendes para que

eu o conhecesse. Rapidamente ficamos amigos e ele logo me convidou para voltar lá. Fui

novamente a Santo Amaro, mas desta vez com o violonista de São Caetano (São Paulo) que

fazia direção do trabalho de Vânia Abreu em São Paulo, Paulinho Dáfilin. Logo conheci o

filho de Mendes, Leonardo Mendes, e seu sobrinho, Gustavo Caribé. Eles tinham ido assistir a

mim em um bar no Rio Vermelho, tocando com Augusto Albuquerque e Wanderson Carvalho.

Ficamos todos amigos e passamos a nos encontrar com alguma frequência para tocar e trocar

ideias.

Passei a me aprofundar e estudar a linguagem da minha terra e do meu país, o samba e

suas variações, como a chula, o chorinho, o samba de roda, o baião, os toques de candomblés,

as ladainhas de capoeira e uma complexa diversidade de ritmos, provenientes da mistura entre

a música de herança africana, trazidas pelos escravos ao Brasil, que aqui se misturaram às

culturas  europeia  e  a  indígena.  O  processo  de  absorção  de  informações  que  havia

experimentado nos Estados Unidos servira de padrão para a minha pesquisa, e fui buscar na

música do Recôncavo um saber através da experiência vivenciada.

Com a chegada do verão e as festas de carnaval fora de época, assumi o posto de
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guitarrista na Banda B, de Daniela Mercury e fizemos algumas apresentações em Belém e

Aracaju antes do carnaval. O carnaval foi bastante ativo, com apresentações nos cinco dias de

folia. Não chegamos a tocar metade das músicas que ensaiamos, mas ainda assim foi muito

extenuante,  e  a  pressão  no trabalho não era  pouca.  A música  “A Latinha”,  de  Carlinhos

Brown,  interpretada  pela  Timbalada,  foi  escolhida  como  a  favorita  deste  carnaval.  O

guitarrista Armandinho Macêdo fez uma versão instrumental desta música, em que ele imitava

o contorno das palavras do verso com a guitarra, que parecia a voz humana. Esta prática, de

imitar a voz humana com a guitarra, havia sido feita um pouco antes por Steve Vai em seus

discos, só que ele usava um pedal de efeito wah-wah.  

Depois do carnaval senti um forte desejo de ter a minha própria casa, pois após ter

saído  da  casa  de  meus  pais  pela  primeira  vez,  quando  fui  estudar  nos  Estados  Unidos,

acostumei-me com a individualidade, meu espaço próprio, minhas coisas e o meu lugar. Com

este desejo, fui morar sozinho de aluguel em um apartamento no bairro do Candeal, próximo

ao antigo estabelecimento da loja de instrumentos musicais Foxtrot. Já estava conseguindo me

recolocar no mercado de trabalho e teria condições de arcar com as despesas da nova vida.

Estava trabalhando com Roberto Mendes, Saul Barbosa, Daniela Mercury, fazia apresentações

do meu projeto em alguns espaços da cidade, tinha alguns alunos particulares e eventualmente

apareciam gravações para fazer80.

Durante as quartas e quintas-feiras do mês de março de 1998, participei com Roberto

Mendes  de  uma  temporada  de  oito  shows no  teatro  Sesi.  O  show se  chamava  “Minha

História” e foi dirigido por Carmem Paternostro. O repertório foi formado por: “Anjos da

Velha  Guarda”,  de  Moacir  Luz  e  Aldir  Blanc;  “Minha  História”,  “Apolo  100  anos  de

Harmonia”, “Guardar-te”, “Manhã Comum” e “Senhora”, de Roberto Mendes e J. Velloso;

“Turquesa”, “Aos Pedaços” e “Resto de Mim", de Roberto Mendes e Ana Basbaum; “Assim

Como Ela  É”,  de  Roberto  Mendes  e  Jorge  Portugal;  “Acaba  Quando Começa”,  de  Saul

Barbosa e Gerônimo; “Meu Erro”, de Herbert Viana; “Sino da Minha Aldeia” e "Quadrinhas",

poema e versos de Fernando Pessoa musicados por Roberto Mendes; “Belém Bragança”, de

Roberto Mendes e Luciano Lima; “Descuido”, de Roberto Mendes e Nelson Elias.    

 Através do contato com o trabalho de Mendes, tive acesso à matéria prima das raízes

da nossa rica cultura,  ainda não mapeadas,  que até  então experimentara  de  uma maneira

80 Neste período estabeleci um aporte profissional com a música popular, de forma intuitiva ou inconsciente,
que é considerado no ambiente acadêmico o tripé da ação do músico instrumentista profissional, ações entre pes-
quisa, ensino e performance.
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superficial e empírica na indústria do entretenimento e de forma acadêmica na universidade.

Com a experiência de estar no Recôncavo tocando e absorvendo a linguagem ancestral do

samba, pude vivenciar e tomar consciência da relação que existe entre a música, a religião, a

história  e  a  miscigenação  cultural  de  uma  nação.  Passei  a  ver  paralelos  com  ideias  de

Kandinsky (1954) em que defendia que o homem moderno seria aquele que traduzisse em seu

objeto artístico o seu tempo, seu espaço e sua personalidade.

Nesse momento recebi um convite de Roberto Santana para trabalhar como músico e

arranjador do CD Bahia com Todas as Letras, produzido pelo próprio entre agosto e setembro

de 1998. O disco teria como tema a Bahia, e todas as canções abordariam o tema através de

arranjos de músicos contemporâneos da cena musical local interpretadas por artistas também

contemporâneos da mesma cena. Fiz os arranjos de “Voz Guia”, de Roberto Mendes e Jorge

Portugal, sendo interpretada por Roberto Mendes; “Eu Sou Bahia”, de Carlito Profeta e Bilé,

interpretada pelo grupo Confraria da Bazófia; “No Tabuleiro da Baiana Tem”, de Ary Barroso

interpretada  por  Dino  Brasil;  e  “Tarde  em  Itapoã”,  de  Toquinho  e  Vinícius  de  Moraes

interpretada por Emanuelle  Araújo.  Os outros arranjadores foram Gerson Silva e Luciano

Chaves,  com  os  artistas  Gerônimo  cantando  “Vem  me  Conhecer",  de  sua  autoria,  “É

D’Oxum", com Dendê Deit; “Você Já Foi à Bahia?” de Caymmi com Claudia Moura; “Baiano

Burro Nasce Morto”, de Gordurinha com Paulinho Caldas; “Bahia com H”, de Denis Brean

com Clécia  Queiroz;  “Eu  vim da  Bahia”  de  Gilberto  Gil  com Carlinhos  Marques;  “São

Salvador” de Caymmi com Silvinha Torres, “Na Baixa dos Sapateiros”, de Ary Barroso com

Lazzo, “Doce é meu Caminhar”, de Saul Barbosa e Jorge Portugal com Will Carvalho; "Bahia

de Todos os Deuses", de Bala e Manoel com Paulinho Boca de Cantor; e “Só se Vê na Bahia”,

de Roberto Mendes e Jorge Portugal interpretada por Joelma Silva.   

Simultaneamente à gravação do projeto de Roberto Santana, fazia shows com a banda

Funk Machine no bar Quereres no Pelourinho e com Saul Barbosa em alguns lugares. Com

Saul  Barbosa,  apresentei-me na  Feira  da  Música,  realizada  no  Centro  de  Convenções  da

Bahia. A banda tinha, além de Saul na direção, violão e voz, Giroux Wanziler no baixo, eu na

guitarra, Lalá Carvalho e Tito Bahienese nos vocais e Guimo Migoya na bateria, dentre outros

músicos.  Participei  desta  feira  novamente,  tocando  com  o  grupo  3  Nós,  com  Augusto

Albuquerque  e  Wanderson  Silva,  em um  dos  stands de  vendas  da  feira.  Lembro-me  de

tocarmos a composição “Safari”, do álbum Modern Times, de 1990, do grupo Steps Ahead,

com o saxofonista Michael Brecker, vibrafonista Mike Manieri, o baixista Eddie Gomez e o
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baterista Peter Erskine. 

Com a confiança conquistada pelos trabalhos realizados com o violonista e compositor

Saul Barbosa,  ele convidou-me para integrar  o grupo que acompanhava a cantora Márcia

Short em  shows,  do qual ele  era o diretor  musical.  Short estava preparando seu primeiro

álbum solo que seria gravado no estúdio WR e dirigido por Nestor Madrid. A princípio eu não

gravaria o disco, que já estava encaminhado na gravação, mas na época foi agendado um

show da cantora no Projeto Petrobrás de Música no teatro da Casa do Comércio, e Nestor

Madrid resolveu gravar o show em canais individuais em fitas ADAT. O resultado ficou muito

bom, pois tínhamos construído durante os ensaios um show sólido; e a banda estava muito

bem  ensaiada,  com  uma  sonoridade  muito  bem  equilibrada.  Os  músicos  foram:  Guimo

Migoya  na  bateria,  Giroux  Wanziler  no  baixo,  Ivanzinho  Santos  na  percussão,  Radamés

Venâncio nos teclados e Saul Barbosa no violão e arranjos.

O resultado sonoro da banda foi tão positivo que depois desse show resolveram incluir

no álbum as faixas gravadas ao vivo, “Como Dois e Dois”, de Caetano Veloso, onde toco

linhas de guitarra  blues, e o samba "Rio Antigo", de Nonato Buzar e Chico Anísio. Após o

show, fui convidado para gravar violões na composição "Iansã", de Gilberto Gil e Caetano

Veloso. A faixa foi produzida também na WR.

Eu  havia  usado no  show de  Márcia  Short  o  sistema para  guitarra  que  montara  e

trouxera  dos  Estados  Unidos  no  ano  anterior.  O  sistema  consistia  no  pré-amplificador

valvulado  Marshall  JMP-1,  uma  potência  valvulada  MesaBoggie  2090,  e  um  gabinete

Marshall  com quatro  falantes  de  12  polegadas,  que  havia  comprado  do  guitarrista  Scott

Henderson. O próprio Scott havia utilizado um sistema parecido durante algum tempo, e o

som era realmente incrível. Quando eu assisti a ele tocando no La Ve Lee em Los Angeles, no

ano anterior, ele usava em suas apresentações esse gabinete que eu havia comprado.

No mês de junho, o cantor Marcelo Zabor convidou-me para integrar sua banda em

uma  apresentação  em  Miami.  A apresentação  foi  parte  de  uma  excursão  de  turismo  da

empresa Espaço Turismo. A banda foi formada comigo na guitarra, Guimo Migoya na bateria,

Danilo Santana nos teclados, e na última hora ficamos sem o baixista, que não conseguiu tirar

o  visto  em tempo viável.  Para  resolver  esta  lacuna,  convidamos  outro  tecladista:  Yacoce

Simões,  que  se  somou  ao  grupo  na  viagem.  Nós  tocamos  na  festa  de  encerramento  da

excursão que foi realizada em uma casa de shows da cidade de Orlando, na Flórida. Eu viajei

junto com a excursão, mas, como a festa de encerramento seria apenas no fim da viagem,
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preferi  então  ir  a  Los  Angeles  rever  amigos  e  assistir  a  shows do  a  ficar  passeando  na

Disneylândia.  Já  em Los  Angeles,  reencontrei  amigos,  fiz  algumas  compras  e  fui  a  uma

apresentação  do  guitarrista  Scott  Henderson,  onde  nos  reencontramos  e  falamos  sobre  a

possibilidade de organizar um workshop seu em Salvador, pois ele estaria indo ao Basil em

agosto  próximo  para  shows e  workshops no  Instituto  Souza  Lima  de  São  Paulo,  o  que

viabilizaria o projeto.

Após voltar a Orlando e tocar na festa de encerramento da excursão de turismo, a

guitarrista Lui Rabello convidou-me para integrar sua banda em um show no projeto Terça da

Boa Música, no teatro ACBEU, no dia 14 de julho. A banda contou com os músicos Letieres

Leite no sopro e vocal, Thamyma Brasil na percussão e bateria, e Ivan Bastos no baixolão.

Simultaneamente  ao  show de  Lui  Rabello,  já  estava  me organizando para   produzir  com

Rebeca Castro, minha esposa, o  workshop do guitarrista Scott Henderson em Salvador. Ele

havia sido um dos meus professores no GIT em Hollywood, e foi nomeado algumas vezes

pelas revistas americanas especializadas em guitarra como "melhor guitarrista de jazz do ano"

e "melhor guitarrista de blues do ano", realmente um guitarrista fantástico com quem tive a

sorte de estudar nessa temporada. 

Consegui agendar o teatro do MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia) para fazer o

evento no dia 29 de agosto de 1998, um sábado pela tarde. Montei uma banda com Ivan Huol

na  bateria,  Pedro  Dias  no  baixo  e  eu  na  guitarra  para  acompanhá-lo  caso  quisesse  ou

precisasse tocar alguma música,  mas ele havia trazido seu  sequencer PMA-5 Roland, que

usava regularmente em suas aulas e acabou fazendo as demonstrações com seu aparelho. Nós

produzimos camisetas e cartazes para divulgação do evento, que foi muito bem sucedido – o

que o deixou muito feliz. 

Durante o evento ele usou sua guitarra Shur, modelo Strato, afinada meio tom abaixo,

ao estilo Hendrix/Vaughan, e usou como exemplo a música “All Blues”, de Miles Davis, e

“Giant Steps”, de John Coltrane tocando sobre as mudanças de acordes, e como era seu aporte

na  improvisação.  Respondeu  a  várias  perguntas  dos  participantes,  e  demonstrou  sua

habilidade de escuta com um ditado de acordes em que pediu para que eu tocasse qualquer

acorde,  que ele diria sua qualidade. Eu não quis exagerar e toquei um  voicing drop 3  do

acorde de Bb7M(#11). Ele acertou sem vacilar. Eu tinha feito o último carnaval com a cantora

Daniela  Mercury,  e  depois  não  aconteceram  mais  shows durante  os  meses  seguintes.  A

produção oferecia uma ajuda de custo mensal para que nos mantivéssemos na banda mesmo
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que sem shows, e fiquei nesta situação até o mês de julho, quando pedi para me afastar em

definitivo do trabalho. A ideia de tocar em uma banda que tinha seu valor de mercado inferior

à banda que fazia os  shows era por si só uma situação de desvalorização, e não me sentia

muito confortável com a situação. Como a carreira profissional do músico é constantemente

cercada de imprevistos,  suportei  a situação por sete  meses para que tivesse tempo de me

organizar e colocar em prática o plano de seguir minha pesquisa musical. A ideia era me

aprofundar na música brasileira e baiana, indo morar em Santo Amaro da Purificação, nas

redondezas  de  onde  passei  parte  da  minha  infância.  Através  do  convívio  cotidiano  e  do

contato com músicos locais, iria absorver a música de raiz baiana e matricial brasileira, assim

como voltar a um espaço/tempo da minha infância, da minha própria matriz.

Nesse momento comecei a visitar a cidade de Santo Amaro da Purificação, pois queria

respirar o ar  das raízes da música baiana,  onde havia passado parte da minha infância,  e

aprofundar-me na música do Recôncavo Baiano, aprendendo a linguagem das chulas e da

quase  extinta  viola  manchete.  Pensei  em  morar  lá  por  um  tempo,  mas  naquele  mesmo

momento recebi um convite da cantora Margareth Menezes para integrar sua banda e tive que

ficar mais em Salvador. 

Em  Santo  Amaro  tive  a  chance  de  produzir  bastante  com  Roberto  Mendes.

Passávamos  muito  tempo  tocando  e  discutindo  conceitos  sobre  música,  e  em  novembro

fizemos  a gravação do seu álbum  Minha História,  no  estúdio  WR. A produção do  show

homônimo em março havia contribuído para o processo de maturação das músicas para a

gravação do álbum. O repertório do disco foi composto por doze faixas, a saber: "Saluba",

“Aos Pedaços”, “Minha História”, “Belém Bragança”, “Turquesa”, “Acaba Quando Começa”,

“Assim  Como  Ela  É”,  “Anjo  da  Velha  Guarda”,  “Senhora”,  “Feiticeira”,  Guardar-te”  e

“Manhã Comum”. A gravação deste álbum foi um dos marcos da minha volta à Bahia e do

meu movimento de ir em busca da ancestralidade da música local, embora Mendes fosse um

compositor atual de sua terra.

Em Salvador fiz algumas apresentações, como a do projeto Terça da Boa Música, com

o cantor André Macedo no show André Canta Moraes, realizado no teatro ACBEU no dia 6 de

outubro de 1998, com um repertório de músicas exclusivas do compositor Moraes Moreira. O

repertório foi composto pelas composições: "Meninas do Brasil”, “Hino Nordestino”, “Pedaço

de  Canção”,  “Crioula”,  “Mulher”,  “Valentão”,  “Acordei”,  “Mulher  e  Cidade  Marília”,

“Davilicença”,  “Choro  Feliz”,  “Preta  Pretinha”,  “Forro  do  ABC”,  “La  Vem  O  Brasil
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Descendo a Ladeira” e “Assim Pintou Moçambique”. Os músicos foram, além de mim na

guitarra, Rafel Pereira nos teclados, Neto na bateria, Augusto Albuquerque no baixo, Robson

e Marco Aurélio na percussão, com a participação de Armandinho. 

Esse  show foi uma experiência marcante para mim, pois tive a chance de tocar pela

primeira vez junto com Armandinho Macêdo. Lembro-me de ficar um pouco tenso com a

situação: estar ali pela primeira vez tocando com um de meus ídolos. Depois desse  show,

refleti muito sobre as linhas e os caminhos que a música brasileira estava apresentando na

trajetória da minha pesquisa, que havia se engrandecido desde minha ida para Santo Amaro.   

Uma das minhas metas que tracei quando ainda estava nos Estados Unidos era realizar

meu projeto autoral, tal qual observava muitos guitarristas fazerem, e como, de certa forma,

eu vinha fazendo com o grupo Bujão de Jazz antes de viajar, só que o Bujão não tocava,

apenas ensaiava como performance internas. Agora eu queria colocar em prática e tocar em

espaços disponíveis e viáveis. Consegui agendar o meu projeto musical, instrumental, autoral

e interpretativo que já se encontrava em processo de maturação tendo em vista o  show do

Troféu Caymmi em maio do próximo ano. Fiz uma temporada nas terças de dezembro no bar

Chico Rocco no Rio Vermelho.  Aproveitei  para  experimentar  um repertório híbrido  entre

músicas autorais e de fusion, como “Havona” e “Teen Town”, de Jaco Pastorius; “Palladium”,

de  Wayne Shorter;  "Face  First",  de  Scott  Henderson;  "Donna Lee"  e  "Confirmation”,  de

Charlie Parker, e outras.

No réveillon da virada de 1998 para 1999, toquei com a cantora Márcia Short em dois

eventos  na  mesma  noite.  O  primeiro  show aconteceu  na  praça  do  Terreiro  de  Jesus  no

Pelourinho, e o segundo no Hotel Catussaba na Praia do Flamengo. Nessa época lembro-me

de ter muitos trabalhos, mas ainda assim a situação econômica não era fácil, e o ganho era

suficiente  apenas  para  o  aluguel  e  as  necessidades  básicas.  No  primeiro  dia  do  ano,  o

presidente  Fernando Henrique Cardoso iniciou  seu  segundo mandato  como  presidente  do

Brasil. O objetivo do novo mandato era diminuir a dívida pública, pois após quatro anos de

seu  primeiro  governo  a  dívida  externa  brasileira  havia  alcançado  30% do  PIB  (Produto

Interno Bruto). O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) era muito baixo, comparado a

muitos  outros  países,  e  as  desigualdades  sociais  eram  alarmantes,  com  altas  taxas  de

desemprego. 

Nesse verão encontrei o grupo Confraria da Bazófia, que havia gravado álbum Capte

o Toque, no ano de 1998, viabilizado pelo Prêmio Copene de Cultura & Arte, sendo bem
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aceito pela crítica. Eles convidaram-me para participar de um show em homenagem a José

Carlos Capinam que ocorreu na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. O repertório trazia uma

seleção de pérolas de Capinam, como: “Miserere Nobis”, “Ponteio”, “Papel Machê”, “Soy

loco por ti America”, “Viramundo”, “Água da Meninos”, “Coração Imprudente” e outras.

Depois do carnaval, resolvi passar uma temporada em Santo Amaro da Purificação.

Seria um momento oportuno, pois o contrato do aluguel do apartamento estava expirando e

agora seria um bom período para aprofundar meus conhecimentos sobre a música afrobaiana

até a primeira turnê do trabalho de Margareth Menezes, que começaria em junho e duraria 40

dias.  Até  o  início  da  turnê  seriam  aproximadamente  três  meses,  um  bom  tempo  para

estabelecer metas e manter-me focado no aprendizado da linguagem das chulas e das violas

manchete. As viagens de ida e volta entre Santo Amaro e Salvador tornaram-se uma constante

na minha vida. Eu sempre gostei de dirigir, e então tinha um motivo para pegar a estrada

semanalmente em busca do desenvolvimento musical. A sensação era de estar fechando um

ciclo  e  começando outro,  fazendo uma viagem ao próprio umbigo,  como a umbigada do

semba. Procurei um lugar para morar e achei um apartamento em um pequeno prédio na Rua

das Rodas.

Neste  momento,  no  dia  26  de  março  de  1999,  participei  da  6ª  edição  do festival

PercPan (Panorama  Percussivo  Mundial),  fazendo  uma participação  especial  no  show de

Maria Bethânia. A cantora convidou Roberto Mendes para participar do espetáculo, que por

sua vez me convidou para integrar o projeto. Como eu estava morando em Santo Amaro,

nosso contato era quase que diário. Explicou-me que Bethânia cantaria músicas características

do Recôncavo Baiano e faríamos uma seleção de chulas e sambas de roda características da

região para tocar com ela.

Roberto Mendes entrou em contato com a sambadeira de Santo Amaro, Nicinha, para

nos mostrar alguma cantiga de burrinha (uma variação local do bumba-meu-boi). Nós dois

fomos até a casa de Nicinha, que fica em um bairro de Santo Amaro chamado Trapiche de

Baixo, para que ela cantasse a burrinha com um rapaz tocando atabaque e nós gravássemos

com um gravador de fita cassete que eu tinha levado. Já era um pouco tarde da noite,  e

estávamos  procurando  sem  sucesso  um  lugar  nas  proximidades  que  não  incomodasse  a

vizinhança, então eu disse: “Vamos para a linha do trem”, que estava um pouco mais afastado

das casas. Quando eu terminei de propor minha ideia, todos olharam pra mim com as caras

fechadas dizendo que não. Eu aceitei a resposta negativa e não insisti na ideia, embora não
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tivesse entendido, e logo encontramos um lugar para gravar e assim fizemos. Depois, quando

já estava apenas com Mendes, relembrei o ocorrido perguntando por que rejeitaram minha

proposta, e ele explicou-me que a linha do trem era o lugar onde se faziam as oferendas para

Exu, o orixá, e por isso tinham me censurado.     

Após  alguns  meses  trabalhando  como  guitarrista  na  banda  da  cantora  Margareth

Menezes,  fui  convidado  para  assumir  a  direção  musical  do  grupo.  Além  da  função  de

guitarrista, passei a coordenar os ensaios e desenvolver os arranjos junto à banda. A princípio

comecei  a  ficar  mais  atento  aos  arranjos,  desenvolvendo  uma  audição  vertical  que

contemplava a relação entre os instrumentos muito mais do que focar apenas na guitarra.

Obviamente que, como diretor musical, nada melhor para se aprofundar na função do que se

aprofundar em música, mas a prática da direção apontava por um outro tipo de conhecimento:

o da liderança. Lembro-me de em determinados momentos sentir uma necessidade maior de

saber  sobre  psicologia  do  que  necessariamente  de  música  – o  que  é  compreensível,  ao

constatar  minha  experiência  com música  versus a  nula  experiência  como  psicólogo.  Era

preciso acomodar os egos e vaidades das pessoas assim como os meus próprios, o que foi um

desafio no começo. Mas logo fui aprendendo os caminhos e formas de motivar o grupo, e

conseguimos construir uma relação sólida que se refletia no som do conjunto.

Em paralelo ao trabalho com Margareth Menezes, prosseguia com minhas pesquisas

em Santo Amaro e meu show autoral intitulado Curva do Tempo. No dia 24 de maio de 1999,

fiz o meu show no Rock in Rio Café concorrente ao Troféu Caymmi. A banda era formada por

Cassio  Brasil  na  bateria,  Giroux Wanziler  no  baixo,  Peu  Meuhay  na  percussão  e  Marco

Carvalho nos teclados.  Nós fizemos dez ensaios que foram suficientes para a banda ficar

pronta para atuar. O repertório tinha composições autorais e de outros compositores, como

Milton Nascimento, Jaco Pastorius, Jimmy Hendrix, Jacob do Bandolim e Charlie Parker. O

show Curva do Tempo foi indicado em cinco categorias, a saber: melhor show, melhor banda,

melhor composição instrumental, melhor instrumentista e melhor arranjo.

Embalado pelo show do Caymmi do mês anterior,  participei  no dia 7 de abril  do

projeto "Qual é da Música?", no Teatro SESI, contando com a presença de Roberto Mendes.

O projeto era apresentado pelo trompetista e percussionista Cícero Antônio, do grupo baiano

de música instrumental Agbeokuta. Após o espetáculo, havia uma conversa com o público

intermediada  por  Cícero.  A banda  tocou  comigo  o  repertório  formado  por  “Palladium”,

“Speak No Evil” e “Yes and No", de Wayne Shorter; “3 Nós” e “Se o Vento Pede Socorro”,
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minhas; “Donna Lee”, de Charlie Parker; “Vera Cruz”, de Milton Nascimento; “Good Bye

poro Pie Hat”, de Charles Mingus; “Havona" e “Teen Town”, de Jaco Pastorius; e “Chovendo

na Roseira”, de Tom Jobim.

No mês de junho viajei para a Europa acompanhando a cantora Margareth Menezes,

em minha primeira turnê tocando em grandes festivais por nove países: San Marino, Itália,

Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Holanda, Áustria, Suíça e Alemanha, tendo a oportunidade

de dividir o palco com Youssou N'dour e Felipe Mukenga em algumas destas apresentações.

Os shows foram todos especiais para mim, mas o de Roskilde na Dinamarca foi marcante.81 O

Festival de Roskilde, que teve início em 1992, tornou-se um dos maiores festivais de música

na  Europa até  os  dias  atuais.  Nós  tocamos  no  palco  onde  outros  artistas  brasileiros  se

apresentavam, como Marcos Vale. Depois do show andei pelo festival, circulando por entre os

sete  palcos  que havia  espalhados.  Passei  pelo  palco  principal,  onde ocorriam os  maiores

shows em uma área extensa com torres de som para o público mais distante, e cheguei ao

palco  onde  se  apresentaria  Carlinhos  Brown.  Como  tinha  credencial,  tive  acesso  ao

backstage, e encontrei o baixista Augusto Albuquerque e o percussionista Peu Meurray, que

estavam excursionando com a banda de Brown. Assisti a esse  show também e foi incrível,

especialmente o duelo de timbaus entre os percussionistas Peu Meurray e Kabo Duca.

Este foi sem dúvidas o maior festival que já toquei; lembrava as imagens que eu tinha

visto na televisão do Festival  de Woodstock.  Em Roskilde,  vi  um casal  se  beijando e se

enrolando deitados no barro no meio da multidão; depois passou um tipo todo tatuado pelado,

vestindo apenas botas. O clima no festival era de muita irreverência e liberdade, e eu estava lá

para  comemorar  minha  trajetória  musical.  Após  o  fim  da  turnê,  voltamos  para  o  Brasil

inspirados pelos shows e momentos que havíamos vivenciado na Europa.

Ao retornar de viagem fui morar em um village à beira mar, localizado na Praia do

Flamengo. Meus pais tinham esse imóvel na época, e acredito que, por me verem em uma

situação de batalha profissional, concederam-me o espaço para que lá eu me alojasse. Foi um

período fantástico da minha vida; a partir daí entendi melhor a mensagem de Caymmi em suas

músicas. Ter em seu cotidiano o som do mar, do vento, das palhas dos coqueiros e muita

música  foi  uma  bênção  para  mim,  que  trabalho  com a  audição,  embora  outros  sentidos

81 O “Margareth Menezes Tour 1999” começou no dia 5 de junho em San Marino, no dia 8 tocamos em Turim,
9 em Berlim, 11 em Amsterdã, 12 em Leeuwarden, 13 em Dordrecht, 15 em Hamburgo, 17 em Hanôver, 18 em
Frankfurt, 19 em Colonha, 20 em Munique, 22 em Nova Gorica, 24 em Innsbruck, 25 e 26 em Lousanne, 27 em
Nápoles, 30 em Nurembergue. No  mês de julho tocamos no dias 1 em Leipzig, 3 em Tubingen, 4 em Roskilde, 8
em Stuttgart, 9 em Karlsruhe, 10 em Bilbao e finalmente no dia 11 em Mettman.
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também fossem agraciados. Lembro-me de contar cinquenta passos do portão até a praia. Por

vezes chegava em casa estressado por algum motivo, mas bastava eu me situar espacialmente

que as coisas ficavam mais equilibradas, e a lembrança da gratidão de estar em um lugar tão

naturalmente pleno sobrepujava muitas preocupações.

A proximidade com a praia fez-me tocar mais violão, pois o salitre estava sempre

presente em tudo, pronto para virar ferrugem nas cordas de aço que estivessem expostas. As

idas a Santo Amaro e o desejo de aprofundar-me na música brasileira reaproximaram-me do

violão naqueles últimos anos. Mesmo quando eu estava nos Estados Unidos estudando, já

ficara evidente o quanto minha identidade musical brasileira era respeitada, especialmente

quando eu tocava música brasileira ao violão.

Em 14 de setembro de 1999, participei como instrumentista e diretor musical do show

de lançamento  do  álbum  Minha História, de  Roberto  Mendes,  realizado no Teatro  Jorge

Amado na Pituba. No dia 24 do mesmo mês viajamos com o seu grupo Baianos Luz para uma

apresentação em Odense, na Dinamarca. O show aconteceu junto ao de Raimundo Sodré, que

também tinha viajado com seu grupo, que tinha Chaguinha na guitarra e Giba Gonçalves na

percussão. O  shows foram produzidos pelo grande contrabaixista Jorge Degas, que morava

em Odense já havia alguns anos. Degas havia sido membro do grupo Sangue e Raça, que no

passado reunira, além dele, Mendes, Sodré e o percussionista Ruben Dantas. Neste encontro

com Degas, tive a oportunidade de participar de longos debates sobre a carreira profissional

de um músico brasileiro no mundo e a importância de ter-se um trabalho autoral. Então ainda

nesta  viagem  comecei  a  compor  um  material  que  unificasse  meu  variado  conhecimento

musical e lá nasceu a composição "Quando eu Ya", que sintetiza a ritmia do samba de roda

com outros caminhos harmônicos. Assim começava a nascer meu primeiro CD autoral, que

mais tarde se chamaria Curva do Tempo. 

Já de volta a Salvador, fiz uma apresentação no Teatro Zélia Gattai, no Pelourinho,

com Roberto  Mendes.  Seu irmão  Cézar  Mendes  participou,  e  tocamos  em duo a  canção

“Deixar Você”, de Gilberto Gil. Esta foi a única vez que me apresentei com Cézar Mendes.

Lembro  de  estar  na  plateia  o  compositor  Fernando  Brant.  Roberto  Mendes  interpretou

músicas  do álbum  Minha História,  que tinha  lançado no mês anterior,  e  interpretou uma

canção minha com J. Velloso chamada “Quem Cortou o Pulso da História”.

Nos  dias  6  e  7  de  novembro fiz  dois  shows gravados com Maragreth  Menezes  e

convidados no Candeal Guetho Square,  e no dia 25 de novembro desse ano viajei com o
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grupo que a acompanhou para uma apresentação no encerramento do concurso de beleza Miss

Brasil/USA 1999.  A festa  foi  realizada  no  dia  27 de  novembro,  no  Radisson Center,  em

Miami. O grupo que viajou com Margareth foi em uma formação compacta, além de mim

tocando guitarra foram Peu Meurray na percussão e Saul Barbosa no violão. 

O organizador do evento foi Carlos Borges, o produtor de televisão da época da banda

Síndrome que nesse momento estava residindo nos Estados Unidos da América.  Antes de

começar o  show ele veio ao camarim e questionou se deveríamos tocar antes ou depois da

entrega do prêmio; houve um consenso de que deveríamos tocar após a entrega do prêmio. No

entanto, após a premiação, as pessoas se levantaram e foram embora sem esperar o início do

show; apenas umas poucas mesas ficaram e tocamos para uma casa vazia. Foi frustrante, e

isso de certa forma afetou nossa motivação para a performance, já que havíamos ensaiado e

preparado um  show muito bom, além de termos percorrido uma distância continental para

estar ali. Antes de fazer o show, eu consegui ir a uma loja de instrumentos musicais e adquiri

um amplificador Fender Hot Rod Deville com quatro falantes de 12 polegadas, e estava muito

empolgado com este feito, o que me ajudou a amenizar a frustração.

Em dezembro eu já estava envolvido no desenvolvimento do álbum duplo Tradução,

de  Roberto  Mendes.  O  projeto  envolvia  a  produção  de  dois  CDs:  um  com  músicas  do

compositor gravadas em estúdio e outro com registros dos cantadores de chulas em gravações

feitas em São Braz. No dia 11 de dezembro participei de um show em São Paulo com Roberto

Mendes no SESC Santo Amaro, com a abertura do espetáculo sendo feita pelo Grupo Samba

Chula de São Braz. Depois da abertura, Roberto Mendes entrou no palco acompanhado de seu

conjunto, que era composto por mim na guitarra, Leonardo Mendes na outra guitarra, Gustavo

Caribé no baixo, Danilo Santana nos teclados, Walmar Paim na bateria e Ramon Casais na

percussão. O  show foi fantástico, e no repertório tinha a minha composição com J. Velloso

“Vida Marinha”, que foi tocada com uma interpretação de alto nível do grupo.

No réveillon da virada de 1999 para 2000, toquei com Margareth Menezes no Hotel

Transamérica, no bairro do Rio Vermelho. O show de abertura da noite foi do percussionista

Peu Meurray, que também integrava a banda da cantora. Meurray tinha preparado seu show

com bases pré-produzidas e sampleadas em sua mesa de minidisc para cantar e tocar junto

com  seus  tambores  pneus;  mas,  minutos  antes  de  o  show começar,  seu  equipamento

apresentou problemas e ele teve que fazer tudo de improviso na hora.  Lembro-me de ele

começar sua apresentação com uma música de sua autoria chamada “Sem Din Din Não tem
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Dun Dun, Dom!”. Foi uma situação desafiadora que ele teve que enfrentar, e eu estava ali

como seu colega e amigo tentando tranquilizá-lo e ao mesmo tempo incentivá-lo, motivá-lo

para a demanda imediata que se consumava. Depois nós subimos no palco e fizemos o show

da virada, levando adiante as lições do ano que acabara de passar, dando sequência ao show,

que aconteceu com alguma tensão que foi se diluindo ao longo da apresentação. 

No início desse verão encontrei Luiz Brasil, que me apresentou a ideia de realizar seu

workshop. Achei a proposta bastante atrativa, pois além do evento em si, já se passavam mais

de dois anos que havia realizado o bem sucedido workshop do guitarrista Scott Henderson, e

seria uma nova oportunidade para fazer outro bom trabalho. Agendamos o evento para o dia 4

de fevereiro de 2000 no MAM (Museu de Arte Moderna da Bahia) pelo período da tarde, na

sala do teatro. Foi uma oportunidade única, durante o processo de organização do workshop,

de aprender muito sobre ser um músico profissional no Brasil; pois Luiz, além de grande

instrumentista,  é  também  um  produtor  e  arranjador  com  muita  experiência  e  bastante

requisitado  por  grandes  nomes  da  música  brasileira.  Encontrei-me  com  ele  previamente

algumas vezes  em sua casa aqui  em Salvador,  no bairro de Itapuã,  para que pudéssemos

definir os tópicos a serem abordados no workshop e organizar o evento. Durante as visitas à

sua casa, conheci o músico Jaques Morelenbaum, que estava hospedado lá com sua esposa

Paula Morelenbaum, assim como outros músicos que passavam por lá para saudar Luiz. Eu

conhecia a  musicalidade de Luiz  Brasil  através  de  sua participação nos  trabalhos  de Gal

Costa, Caetano Veloso, Moraes Moreira e Virgínia Rodrigues. 

Em minha adolescência eu havia assistido a um  show de Moraes Moreira  na área

externa do Centro de Convenções da Bahia, e Luiz Brasil fazia parte da banda,  a qual contava

ainda com outro guitarrista, Rodrigo Campelo, Guilherme Maia no baixo e seu irmão Jorge

Brasil na bateria. Eu lembro de assistir ao show dependurado, não muito alto, nos andaimes

que sustentavam as caixas de som do PA (Public Adress) e ficar atento ao que acontecia no

palco entre os músicos.

No mês de fevereiro de 2000, foi lançada a edição N˚63 da revista  Cover Guitarra,

que tinha na capa os guitarristas Heraldo do Monte e Olmir Stocker e vinha com uma matéria

intitulada  “Sensibilidade  e  Experiência”,  que  tinha  uma  entrevista  revelando  dados

biográficos  de  ambos  os  guitarristas.  Esta  revista  também  trouxe  uma  pequena  matéria

comigo intitulada “Pesquisando Ritmos”, na seção da revista chamada “Cover Licks”82.  A

82 Ver anexos à p. 391
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matéria  traz algumas informações sobre minha careira e fala  sobre o conceito que estava

desenvolvendo para a sonoridade do meu trabalho a partir do meu trajeto pessoal, misturando

o gênero musical da chula com elementos de jazz e rock. 

Durante  o  verão  foram  realizados  os  ensaios  do  bloco  Os  Mascarados,  que

aconteceram na casa de  shows Rock in Rio Café localizada no Shopping Aeroclube Plaza

Show.  Este  shopping center havia  sido  inaugurado  em outubro  de  1999,  e  estava  sendo

bastante  frequentado  pelo  público.  Os  shows aconteceram  todas  as  terças  de  janeiro  e

fevereiro a partir das 21 horas, e sempre havia convidados locais, de outras partes do país e

mesmo alguns  estrangeiros que se encontravam na cidade durante o verão. Recordo-me de

recebermos  Elba  Ramalho,  Felipe  Mukenga,  Armandinho,  Caetano  Veloso,  Daúde,  Luiz

Brasil, Paulinho Dáfilin, Xangai e muitos outros músicos que participaram. Com a chegada do

carnaval, muitos dos convidados que participaram dos ensaios no Rock in Rio estiveram nas

apresentações  de  trio  elétrico  do  bloco  Os  Mascarados.  O  bloco  é  conhecido  por  sua

irreverência,  onde todos  usam fantasias  ao  seu  gosto  pessoal.  A maioria  dos  artistas  que

participou das apresentações no Rock in Rio Café estava presente na apresentação de trio

elétrico no circuito Barra-Ondina, e houve grandes momentos durante o percurso. Havia uma

concentração no camarote do bloco que ficava no estacionamento do Mar Azul Hotel,  na

Barra, e era possível encontrar muitos artistas que estavam lá fantasiados esperando a partida

do bloco. Nós tocamos na abertura do Carnaval no dia 2 de março com o bloco, e saímos em

trio independente no circuito Barra-Ondina na sexta, segunda e terça, e no domingo fizemos o

circuito do Campo Grande.

Entre  março  e  abril  de  2000 ocorreu  a  gravação  no estúdio  WR do álbum duplo

Tradução, de Roberto Mendes83. Eu participei das gravações das faixas do álbum junto com o

grupo Baianos Luz (composto por Walmar, Leo e Gustavo), que se somou à percussão de Da

Lua, Badega, Peu Meurray, e dos irmãos percussionistas Du e Jó84. O disco contou com o

arranjo e o violão de Luiz Brasil para a música “Namora, Vem Namorar” e da participação de

Paulinho Dáfilin em “Dividiu”, Jussara Silveira em “Maria da Canção” e Nico Assunção em

“Caribe, Calibre, Amor”, fazendo sua última gravação antes de falecer em 20 de janeiro de

2001.

83 O CD de estúdio teve 12 faixas gravadas, começando com: (1) Pot-Pourri de Chulas; (2) Voz da Alegria; (3)
Dividiu ;(4) Namora, Vem Namorar; (5) Vida Vã; (6) Maria da Canção; (7) Caribe, Calibre, Amor; (8) A Beira e
o Mar; (9) Manda Chamar; (10) Favela; (11) Urbano Coração; (12) Noite Perpétua. 
84 Os músicos percussionistas gêmeos Du e Jó foram vitimados pela violência em março de 2016, com a perda
de Jó em um atentado em Salvador.
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O segundo CD foi  composto por faixas  gravadas em São Braz por integrantes  do

Grupo Samba Chula de São Braz, no bar de Fernando, que também agenciava o grupo. O

grupo era composto alguns integrantes que eram norteados pelos irmãos Saturno, João do Boi

e Alumínio, que tinham perdido recentemente o terceiro irmão, Saturnino. Eu estive presente

no dia da captação de áudio das performances no bar e assisti a diferentes formações entre os

membros em duos, trios, quartetos, quintetos e mesmo solo com canto e pandeiro. O segundo

CD tem 14 faixas colhidas deste registro, com exceção da canção “Esse Sonho Vai Da” de

Mendes e Jorge Portugal, que teve sua gravação original remixada e colocada nesse álbum.

Os tipos de chulas gravadas pelo Grupo Samba Chula de São Braz são descritos por eles

próprios  como  a  chula  solta  (sôrta),  com  andamento  acelerado,  e  chula  amarrada,  com

andamento mais lento.

Participar  da  gravação  desse  álbum  foi  uma  experiência  marcante  no  meu

desenvolvimento  musical,  pois,  além  da  experiência  musical  em  si,  através  do  convívio

musical e da vivência da produção fonográfica, houve encontros inusitados decorrentes desse

trabalho.  Recordo-me  de  assistir  à  aula  dos  alunos  da  pós-graduação  do  antropólogo

cachoeirano Ordep Serra, amigo e parceiro de Roberto Mendes em algumas canções, durante

o final  da fase  de gravações  do álbum. A aula  foi  realizada  no apartamento  de  Serra de

maneira bastante casual,  e o tópico da disciplina foi hermenêutica.  Ele tinha usado como

exemplo em suas  aulas  sobre teoria  da interpretação o conceito do álbum  Tradução,  que

estávamos produzindo. A discussão abordava o fato de o álbum conter o registro das matrizes

do samba chula  e  o  outro  ser  uma variante  desta  matriz,  que  era  uma das  premissas  da

produção artística de Mendes.  

Logo após a quarta-feira de cinzas fui convidado pelo produtor musical Roberto Santa-

na para compor, como guitarrista e violonista, a banda que acompanhou Gilberto Gil, Naná

Vasconcelos, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Margareth Menezes e Rita Marley no PercPan

2000. O festival teve como mestres de cerimônia os artistas Gilberto Gil e Naná Vasconcelos.

A banda foi formada por uma combinação de alguns dos músicos que trabalhavam com as três

cantoras, e o arranjador foi Alfredo Moura. Fizemos alguns ensaios no estúdio de Aleksei Tu-

renko, que ficava no Parque Lucaia; e, logo quando seguia da minha residência na Praia do

Flamengo para o primeiro ensaio onde conheceria Gilberto Gil, meu carro quebrou e cheguei

um pouco atrasado – o que não foi nada prazeroso e tranquilo para um primeiro encontro, mas

fui recebido por Roberto Santana e Gilberto Gil com bastante tranquilidade.



201

Fizemos alguns ensaios no estúdio com a banda sem as cantoras, apenas passando os

arranjos, e o telefone de Roberto Santana tocava constantemente com algum músico que não

estava no projeto pleiteando sua presença ou solicitando explicações sobre sua ausência. Os

ensaios com as cantoras foram realizados no palco do teatro Espaço X, que fica na Biblioteca

Central dos Barris. Antes da primeira apresentação, voltamos ao estúdio de Turenko para en-

saiar apenas com Gilberto Gil para a abertura do festival, que seria em um trio elétrico. Re-

cordo-me de não ensaiarmos muitas músicas; apenas o tema de abertura do festival composta

por Gil e mais umas duas músicas. A apresentação da abertura do festival foi no dia 12 de

abril no Campo Grande, e contou com a presença dos percussionistas do Olodum, do Ilê Aiyê

e de Rita Marley (viúva de Bob Marley), que cantou “Woman No Cry” sem ensaio, mesmo.

Foi algo muito especial para mim tocar esta música, pois havia escutado bastante a versão de

Gil, “Não Chores Mais”, ainda na minha infância, no disco da Pepsi que tinha ganhado como

prêmio em uma promoção que vinha nas tampinhas dos refrigerantes da marca. A sorte de ou-

trora da infância manifestava-se novamente de uma forma mais madura naquele momento.

A programação do PercPan prosseguiu no dia 13 de abril na sala do Teatro Castro

Alves com Fafá de Belém, Tambores do Mar (Portugal), Cássia Eller, Map Marimba Girls

Plus (África do Sul), os Pigmeus Aka (República Centro-Africana), dentre outros. No dia 14

se apresentaram Martinho da Vila, Tabanka Djaz e Don Kikas (Guiné-Bissau/ Angola), Folia

de  Reis,  Lenine  e  Pife  Muderno,  as  Ceguinhas  de  Campina  Grande,  Flamenco  Native

Ensemble  (Espanha).  No  dia  15  ocorreu  o  show com Daniela  Mercury,  Ivete  Sangalo  e

Margareth Menezes. A ideia do show, concebida por Gil e Antonio Risério, foi reverenciar as

três  raças  matriciais  da  cultura  brasileira,  com  Daniela  representado  a  cultura  europeia

portuguesa cantando músicas de Chiquinha Gonzaga, Ivete Sangalo representando a cultura

indígena cantando “Pagu”, e Margareth Menezes representando a ancestralidade africana com

um  arranjo  de  Alfredo  Moura  em  sete  por  quatro  para  a  música  “Faraó”.  As  cantoras

executaram algumas outras músicas que endossavam a saudação aos três pilares da cultura

brasileira. Após o nosso  show subiu ao palco Rita Marley, com o grupo Bleu Glaze Mento

Band, banda especializada em mento’, gênero matricial do reggae que inspirou vários artistas

do gênero, entre eles Bob Marley.

Gilberto Gil havia pedido que eu fizesse uma introdução livre saudando Jimi Hendrix,

o que me deixou muito animado e motivado, pois eu sempre fui um grande fã de Hendrix,

assim como ele, e saudá-lo seria uma honra. Foram poucos segundos de introdução e eu citei
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alguns  trechos  de  músicas  de  Hendrix  intercalados  com  ideias  minhas.  O  festival  foi

realmente incrível e houve muitos bons momentos, mas a atração que me chamou mais a

atenção e curiosidade foram os Pigmeus do Aka, provenientes das florestas da África Central.

Sua música, estrutura física, seus costumes e seus instrumentos rudimentares com troncos de

árvore e a polifonia vocal expuseram uma música rara que jamais ouvira antes, e ouvir ao

vivo foi mais impactante ainda.

O festival seguiu para São Paulo onde foi realizado nos dias 19 e 20 de Abril no Teatro

Alfa. A passagem de som foi longa, com atrasos dos percussionistas que compunham a banda,

e chegamos próximos ao horário do show. O som do meu violão ainda não tinha chegado no

meu retorno. Sinalizei para o diretor de palco o que estava acontecendo, mas eram muitos

músicos no palco e este problema foi ficando pra depois. Esperei com paciência chegar a

minha vez de passar som, pois vi que estava uma correria no palco com o atraso que ocorrera;

no entanto, minha vez não chegava. Resolvi falar com Gil sobre o problema, que fez sinal

para que eu esperasse, dizendo que se resolveria e assim o fiz. Bem, o show começou e, na

hora  de  tocar  uma linha  de  chula  no  violão,  nada  de  som.  Eu  olhei  para  Gil  durante  o

transcorrer da música, já sem a paciência inicial, e abri os braços perguntando sobre o som do

violão. Ele olhou para o técnico de palco e fez sinal apontando para mim. O som logo chegou

e pude tocar como havia ensaiado. Fiquei um pouco frustrado com o ocorrido, mas não podia

deixar isso abalar minha performance e segui o show procurando desfrutar do momento.

Após a minha participação no show, voltei ao camarim onde estavam todos os artistas

que se apresentariam no festival durante a noite,  com exceção dos que estavam no palco

naquele momento. O camarim era como uma sala de balé ampla com bastante espaço livre

sem divisões  espaciais,  de forma que todos poderiam interagir  entre  si.  Em um primeiro

momento todos estavam um pouco tímidos e divididos geograficamente pela sala, mas em um

determinado  momento  os  Pigmeus  do  Aka,  que  também  ocupavam  o  único  camarim,

começaram a fazer música entre si com sua polifonia vocal única, acompanhada de algum

instrumento idiofonônico  de  metal  e  percussão corporal,  em seguida o grupo de músicos

espanhóis juntou-se a eles, que passaram a contagiar todo o espaço. Consequentemente, mais

músicos se juntaram à espontânea manifestação sonora, tornando-se esta uma espécie de jam

session coletiva. Alguns músicos da banda de que eu fazia parte, como Joatan Nascimento e

Letieres  Leite,  estavam  presentes,  presenciando  este  show que  ocorria  no  camarim

simultaneamente à apresentação que acontecia no palco do teatro. Eu fiquei lá assistindo e
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interagindo extasiado, com a sensação da grandiosidade musical do que estava acontecendo

no camarim, um evento raro em circunstâncias únicas de que eu estava tendo o privilégio de

participar. 

Depois de um tempo saí do camarim ainda sob impacto do que acabara de presenciar,

e comecei a andar pelos corredores e escadarias do teatro que estavam na parte de trás do

palco  sem um destino  exatamente  definido,  tentando  relaxar  depois  de  ter  o  meu  dever

cumprido. Em um determinado momento, desci um lance comprido de escadas que me levou

a uma antessala onde estava Gilberto Gil. A princípio acreditei ter invadido seu camarim, que

é o espaço privado do artista, e fiz menção de retornar pelo lance de escadas, mas em uma

fração de segundos mudei de ideia e caminhei em sua direção para o saudar. Agradeci pela

experiência de participar do festival e pela oportunidade de estar com tantos artistas e músicos

daquele  quilate.  Ele  foi  receptivo  e  lamentou o ocorrido  com o som do meu violão,  em

referência às falhas técnicas de áudio que geraram a ausência de som do meu instrumento

enquanto a música já estava sendo executada. Fui receptivo a suas considerações e o saudei

em despedida, deixando a antessala pela escada. Segui minha peregrinação randômica pelo

backstage  e fui parar na coxia do palco onde estava acontecendo o  show de Cassia Eller,

fiquei lá assistindo a apresentação. Em seguida entraram os Pigmeus do Aka que, além da

polifonia  das  vozes,  percussão  corporal  e  um idiofone  de  metal,  tinham troncos  ocos  de

árvores dispostos no chão, onde os músicos sentavam e percutiam.

Houve ainda em Salvador uma apresentação na Concha Acústica do Teatro Castro

Alves em que pude encontrar novamente com o grupo de pigmeus. Ouvi relatos de que eles

recusaram as camas do hotel e dormiram sobre folhas de bananeiras colocadas no chão dos

quartos, e que o mesmo tinha acontecido na viagem de avião da África para Salvador. Eu

fiquei simplesmente fascinado com expressão artística dos Pigmeus do Aka, que me fizeram

experienciar uma outra forma de fazer música enquanto expressão humana que de alguma

maneira me remetia a uma liberdade de expressão existencial necessária à raça humana.

Outro  fato  marcante  para  mim  nesse  festival  foi  conhecer  o  percussionista  Naná

Vasconcelos. Durante os ensaios tivemos conversas rápidas mas marcantes; em uma dessas

contei-lhe sobre um sonho que tivera durante minha infância, em que surgia um som muito

parecido com frases vocais em ostinato que ele fazia com efeitos de delays em seus shows e

no disco  Dança das Cabeças, que havia gravado em duo com Egberto Gismonti em 1977.

Naná, que já havia sido nomeado oito vezes pela revista americana Downbeat como melhor
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percussionista  do  mundo,  dividiu  o  palco  com Gilberto  Gil  e  os  convidados  com muita

maestria, reverberando com todos sua renomada musicalidade.

No mês de maio, participei como violonista na banda da Ópera Rei Brasil, dirigida por

Paulo Dourado e realizada na Concha Acústica de Salvador. A ópera foi escrita pelo poeta

José Carlos Capinam em comemoração aos quinhentos anos do descobrimento do Brasil, e

contou  com  a  participação  dos  atores  Fábio  Lago  e  Ana  Paula  Bouzas  interpretando  as

personagens protagonistas Peri e Ceci, e da atriz Regina Dourado, dentre grande elenco. O

espetáculo teve em sua trilha sonora as composições “Peri do Brasil”, de Tom Zé; “Noiva

Brasileira” e “Manda Chamar”, Roberto Mendes; “Em Nome de Deus/Missa dos Quilombos",

de Milton Nascimento; “Rei Brasil”, de Gerônimo e citações da Ópera Il Guarany, de Carlos

Gomes.  Os  intérpretes  de  música  popular  foram Roberto  Mendes,  Margareth  Menezes  e

Lazzo;  os  cantores  líricos  foram a soprano Luiza Moura e  o barítono Luciano Fiúza.  Os

arranjadores foram Tom Tavares, Ângelo Castro e Fred Dantas. Houve a participação do índio

Wakay, artista intérprete da música indígena. A ópera contou ainda com dançarinos, circenses,

o coral Madrigal da UFBA, a Oficina de Frevos e Dobrados e a Orquestra Sinfônica da Bahia

regida pelo maestro Pino Onis. A ópera foi uma grande e desafiadora produção que teve que

sincronizar uma série de pessoas de diferentes setores artísticos em um só evento.

Em meados de junho, participei da segunda turnê da cantora Margareth Menezes pela

Europa tocando em grandes festivais e teatros, como o Festival Latino-americano, em Milão,

e no Barbican Centre de Londres. O Margareth Menezes Tour 2000 esteve ameaçado de não

acontecer  por  questões  contratuais,  e  acabou  sendo  confirmado  um pouco  mais  de  uma

semana antes da partida. Em consequência deste retardo, tivemos que substituir a poucos dias

da viagem o baterista Ari Bidal (que assumira outro compromisso, sem a confirmação prévia

da viagem) por Paulinho Rocha. Em decorrência do atraso, tivemos também que fazer uma

outra rota de voo para chegar a tempo do primeiro show, em Zurique: em vez de seguir direto

do Brasil para a Europa, teríamos que fazer uma conexão de 15 horas em Nova Iorque, pegar

o  voo  para  Zurique,  chegar  pela  tarde  e  tocar  pela  noite.  Nós  cumprimos  o  roteiro

preestabelecido e chegamos a tempo para o primeiro  show da turnê no dia 17 de junho em

Zurique na Suíça85. 

85 Depois do primeiro show ficamos em Zurique por seis dias quando seguimos para a apresentação seguinte no
dia 23 em Innsbruck/AUS, no dia 25 tocamos em Gelsenkirchen/AL, no dia 26 em Milao/IT, dia 28 em Madrid/
ESP, 29 em Porto/PT, 8 de julho em Lugano/Suiça, dia 9 em Mannheim/AL,  dia 13 em Sanary-sur-Mer/FR, dia
14 em Cartagena/ESP, no dia 15 em Hannover e 16 em Londres.
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No dia de nossa partida, foram anunciados os indicados ao Troféu Caymmi de Música.

Meu show foi indicado em 5 categorias, a saber: composição, arranjo, banda, instrumentista e

direção musical.  Foi motivador receber estas indicações na saída para a segunda turnê na

Europa; eu queria tocar melhor e justificar realmente todas estas indicações sem ficar preso na

cômoda  zona  de  segurança.  Nessa  viagem  comprei  em  Madrid  meu  primeiro  violão

eletroacústico, da marca espanhola Manuel Contreras II. Durante a manhã do dia 28 de junho,

saí para dar uma volta no centro de Madrid e encontrei a luteria da marca. Entrei e vi alguns

modelos expostos na loja;  dentre eles havia dois violões  cutway  (instrumento com a base

abaixo do braço côncava, também conhecido como crossover). Eu testei os dois e gostei de

ambos, com uma predileção para o que tinha a cor do tampo um pouco mais escura. Achei que

sua sonoridade se acomodava à música brasileira. Decidi que voltaria ao hotel para pegar o

dinheiro e efetivar a compra, mas antes de retornar resolvi almoçar. Ao retornar para a loja

para pegar o violão encontrei o estabelecimento fechado para a  siesta  (o cochilo espanhol

após o almoço) e não daria tempo de ir lá depois, pois teríamos a passagem de som e o show

logo mais, à noite tornando-se impossível fazer a compra.

Durante a noite fizemos o show e seguimos para a cidade do Porto, em Portugal, para

mais uma apresentação no dia seguinte. Após o  show no Porto, seguimos para Lugano, na

Suíça,  e  no meio  da viagem,  por  um engano na  programação do motorista,  tivemos  que

dormir em Madrid.  No dia seguinte acordei cedo e fui até a loja,  que já estava aberta,  e

comprei o meu maravilhoso instrumento. 

Eu havia viajado com um set de pedais soltos que tinha que reconectar na passagem de

som a cada  show. A ideia era no fim da turnê seguir viagem com o equipamento para Los

Angeles, onde montaria um sistema de conexões de áudio desses pedais na empresa Custom

Audio  do  engenheiro  Bob  Bradshaw.  Ele  havia  desenvolvido  e  construído  sistemas  de

conexão de pedais de efeito para guitarristas com um controlador de chão, com os pedais

dispostos em bandejas, ligados em série dentro de um  case, e era possível programar em

bancos  de  memória  combinações  entre  os  pedais  e  acioná-las  com  poucos  toques  no

dispositivo  de  chão,  possibilitando  uma  variação  timbrística  muito  mais  intensa,  rica  e

acentuada,  além  de  um  acréscimo  na  qualidade  do  sinal  do  instrumento,  que  com  esse

equipamento  tinha  perdas  minimizadas  e  o sinal  amplificado com um  booster interno no

sistema.  Bob  Bradshaw  produzia  estes  sistemas  sob  encomenda  para  guitarristas  como

Edward Van Halen, Steve Vai, Michael Landau, Scott Henderson, Allen Hinds e o meu amigo
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Grecco Buratto, que fez o contato com o Bob Bradshaw. Com esse equipamento, eu teria uma

grande variedade de sons analógicos com uma qualidade de timbres similar à de alguns dos

guitarristas mais consagrados. 

Após  retornar  ao  Brasil,  trabalhei  como  diretor  musical,  guitarrista/violonista  e

arranjador do festival da Petrobrás, Prata da Casa, em Salvador. Os funcionários da empresa

organizavam  uma  seleção  musical  feita  por  uma  comissão  julgadora  especializada  que

analisava gravações de composições e interpretações de músicas. Após a seleção, era marcada

a data do festival que contaria com performances das obras selecionadas acompanhadas por

um conjunto musical, e nesse processo seria gravado também um CD com todas as músicas

da final. 

O projeto propunha abarcar candidatos de todas as unidades da empresa na América

do  Sul,  o  que  gerou  um  contexto  multicultural,  pois  teríamos,  além  de  candidatos  de

diferentes estados do Brasil (como Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais,

Ceará  e  Espírito  Santo),  candidatos  também de outros  países,  como Argentina,  Bolívia  e

Equador.  A produção  do evento  relatou-me a  questão  de  trazer  os  candidatos  de  lugares

distantes versus o pouco tempo de estadia para se poder ensaiar, gravar o disco e participar da

apresentação da final. Levando em consideração ainda que, embora muitos fossem talentosos,

não tinham uma experiência profissional ativa e constante em suas vidas, o que poderia afetar

os fatores velocidade e qualidade da performance e da gravação. Eu teria que desenvolver um

cronograma  de  atividades  que  otimizassem  esta  produção,  minimizando  os  possíveis

problemas.

Para resolver a questão, pensei em usar o processo de gravação do como um processo

de ensaio, tanto para a banda que estaria acompanhando os candidatos quanto para os próprios

candidatos. Depois teríamos mais um ensaio e a passagem de som para fixar as músicas e

deixar  tudo  pronto  para  a  final.  A estratégia  funcionou,  e  conseguimos  realizar  todo  o

planejamento graças à competência da equipa envolvida.

No dia 2 de agosto começou novamente a temporada dos ensaios d’Os Mascarados, na

casa de  shows Rock in Rio Café, no  shopping Aeroclube, que seguiu semanalmente até o

verão. Comecei a usar o sistema de guitarra nessa temporada dos ensaios e o resultado estava

sendo empolgante, com a variedade de timbres que se tornou possível com esta ferramenta. O

único problema era carregar e descarregar todo o peso de três cases duros e o case de guitarra

chegando de madrugada em casa na Praia do Flamengo.
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No dia 20 de agosto daquele ano aconteceu o projeto Caixa Acústica Mulheres, na

Concha Acústica de Salvador. Participei do projeto com a banda de Margareth Menezes, no

qual eu fazia a direção musical. Margareth teve como convidadas as cantoras Cássia Eller,

Sandra de Sá e Daúde. O show foi realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. O

espetáculo repetiu-se na casa de  shows Canecão, no Rio de Janeiro. O show foi muito bem

aceito, e vários artistas e músicos que estavam na plateia foram nos saudar após o show, nos

bastidores.

No dia 5 de setembro de 2000 aconteceu a cerimônia de entrega da premiação do

Trófeu  Caymmi  2000.  Fui  contemplado  em duas  das  cinco  categorias  indicadas:  melhor

composição, com a música "Caruru", e melhor banda, que foi composta por Cássio Brasil na

bateria, Giroux Wanziler no baixo, Peu Meurray na percussão e Marco Carvalho nos teclados.

Acredito que as indicações e premiações foram merecidas, pois havíamos feito 10 ensaios

com bastante  esmero  e  musicalidade,  e  conseguimos  fazer  uma apresentação  com muita

verve. Eu estava em um momento ótimo da minha performance, com várias horas de palco

acumuladas em múltiplas experiências musicais, e fizemos o show com muita propriedade.

Dando fluxo à disposição para performance apresentei meu showCurva do Tempo no

dia 12 de setembro, no projeto Terça da Boa Música no Teatro ACBEU. Este show foi muito

especial, pois havia tocado em algumas edições deste projeto, e fazer o meu próprio show lá

era algo que sempre imaginava fazer. Abri o show com uma música que tinha composto para

meu, pai chamada “Céu Róseo”. Esta música é um chorinho em três partes, seguindo a forma

choro AABBACCA. No show eu a executei no violão solo e foi um desafio tocá-la, pois ela é

de caráter virtuosístico, e abrir o show com algo assim pode ser um armadilha – e foi quase o

que aconteceu. Em alguma transição entre as partes da música houve algum deslize, mas não

interrompi a performance e continuei. Percebi que, por estar em um contexto violão solo,

ficou  evidente;  mas  tive  que  continuar  tocando  e  elevando  minha  autoestima,  ainda  que

abalado pelo deslize. Na música seguinte, a banda entrou comigo; e, sendo reativo à situação,

no sentido  de  superá-la,  comecei  a  tocar  com mais  entrega  e  emoção,  e  isso começou a

contagiar os outros músicos, transformando o ambiente e reverberando sobre a plateia. Foi um

show muito especial, e recebi vários elogios de músicos por essa performance. A banda foi

composta  por  Michele  Abu  Chácara  na  percussão,  Robson  Cunha  na  bateria,  Marcos  de

Carvalho  nos  teclados  e  Giroux  Wanziler  no  baixo.  O  show foi  gravado  em vídeo  pelo

Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia e disponibilizado em VHS com o título  Alex
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Mesquita - Show Instrumental no ACBEU. No dia seguinte, 13 de setembro, apresentamo-nos

na praça Quincas Berro D’Água, como parte da programação artística do Pelourinho com o

projeto Caymmi no Pelô. 

Em outubro, no dia 11, participei com meu  show novamente do projeto “Qual é da

Música”,  realizado no Teatro Sesi do Rio Vermelho e comandado por Cícero Antônio do

grupo Agbeokuta. Entre os dias 26 e 29 de outubro, ocorreu uma temporada de  shows com

Margareth Menezes no Cine-Teatro Casa do Comércio. Esse  show teve um repertório mais

intimista, com músicas como “Urbano Coração” de Roberto Mendes, “O que é que tu tem,

canário?”, de Xangai, “Refazenda” e “Cores Vivas”, de Gilberto Gil, e a minha composição

em parceria com J. Velloso, “Quem Cortou o Pulso da História".   

No dia 20 de novembro de 2000, participei com Margareth Menezes da comemoração

do  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra  em um  megaevento  realizado  no  Quilombo  dos

Palmares, na Serra da Barriga, local onde viveu e lutou Zumbi dos Palmares, a 80 quilômetros

de Maceió. O evento foi realizado a céu aberto para o público, com espetáculos de teatro,

dança e música. Contou com a presença do grupo Ilê Aiyê, da Bahia, além de vários artistas

alagoanos,  como  Hermeto  Pascoal  e  Djavan,  entre  outras  atrações.  Apresentamo-nos  no

formato voz e violão, no alto de um dos morros onde ocorria a comemoração.

No dia 9 de dezembro de 2000, na sala principal do TCA, pelo II Mercado Cultural,

meu show abriria a noite para o pianista Marcus Roberts, mas ele não compareceu ao evento e

convidaram de última hora o pianista cubano Pepe Cisneros, radicado em São Paulo, que se

juntou a Ivan Bastos no baixo e a Ivan Huol na bateria em formação de trio. Então, faltando

10 minutos para entrar no palco o tecladista,  Marco Carvalho veio dizer-me que tinha se

esquecido das partituras da música “Good Bye Pork Pie Hat”. Eu então lembrei que tinha um

caderno de partituras com esta música escrita no carro estacionado na rua; sem hesitar, saí

correndo em busca do caderno. Fui e voltei a tempo de começar o show, mas com o nível de

adrenalina  alto  e  a  respiração  ofegante,  o  que  afetou  minha  performance  e  tirou-me  a

concentração  do  show que  desejava  fazer.  Talvez  fosse  mais  sábio  ter  simplesmente

lamentado e tocado.  

No  réveillon de  2000  para  2001,  toquei  com Margareth  Menezes  no  litoral  norte

baiano; mais precisamente, no Hotel Breezes Superclub na Costa do Sauípe. Durante o verão

fiz os ensaios d’Os Mascarados, com Margareth Menezes, mas desta vez o projeto aconteceu

no Candeal Gheto Square. Contando, como sempre, com a participação de vários artistas,
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dentre eles Edson Cordeiro e o grupo Ilê Aiyê. Nesse momento, após um pouco mais de dois

anos trabalhando na banda de Margareth, tocando e fazendo direção musical, já me sentia um

pouco desgastado emocional e psicologicamente, e considerava deixar o trabalho e buscar

novos rumos em minha carreira profissional.  

Ainda durante o mês de janeiro de 2001, apresentei meu show no projeto Música no

Porto, onde os shows aconteciam no final da tarde na praia do Porto da Barra. Este aconteceu

no mesmo dia de uma apresentação dos ensaios d’Os Mascarados, e na minha banda estava o

baterista Robson Cunha, que também era baterista da banda de Margareth. Meu  show seria

mais cedo, pois o projeto aconteceria no fim de tarde, ao pôr do sol, e a duração era em torno

de uma hora. O meu show acabaria em torno das 19 horas, e o de Margareth começaria às 21

horas. Eu expliquei isso à produção, mas eles não liberaram o baterista para fazer meu show e

tive que o ensaiar todo  às vésperas com um outro baterista, que foi Wanderson Carvalho. Isso

foi  extenuante  para  mim,  que  me  havia  entregado  profundamente  àqueles  trabalhos  nos

últimos dois anos, tanto ao dela quanto ao meu.

Roberto Mendes convidou-me simultaneamente para uma temporada de quatro shows

seguidos no Cine-Teatro Casa do Comércio, de 25 a 28 de janeiro, de quinta a domingo. Então

houve um choque de agendas de um destes  shows com um show de Margareth Menezes, e

comuniquei à produção da cantora que eu não estaria presente nos ensaios d’Os Mascarados e

faria as apresentações na Casa do Comércio.  Este fato já simbolizava e anunciava o meu

desligamento do grupo de Margareth Menezes. Após o fim de semana com a temporada na

Casa do Comércio fiz um show com o grupo de Margareth Menezes, que foi o último deste

ciclo de dois anos de muita produção e grande aprendizado prático sobre direção musical,

relações  humanas,  estilo  musical,  produção  musical  e  tudo  o  que  engloba  produzir  uma

representante autêntica da música popular baiana e soteropolitana. 

Naquele  mesmo mês,  apresentei-me no projeto  Solaris,  evento  produzido pela TV

Bahia que ocorreu no Solar  do Unhão e teve como apresentador e  moderador da noite  o

músico Rowney Scott. Eu fiz o primeiro show, seguido pela apresentação de Toninho Horta, o

que foi uma grande honra para mim. A formação do conjunto foi em quinteto, com Giroux

Wanziler no baixo, Robson Cunha na bateria, Marco Carvalho nos teclados e Michele Abu na

percussão. A apresentação foi de curta duração, porém de alta intensidade: tocamos por meia

hora com muita propriedade, o que resultou em uma ótima resposta do público. Nessa noite

conheci pessoalmente o guitarrista Luciano Souza, pai de Victor Brasil, que estava na plateia e



210

veio me cumprimentar dizendo que tinha apreciado a nossa apresentação. Eu fiquei muito

lisonjeado, pois sempre ouvira falar de Luciano como um dos maiores guitarristas do Brasil.

Mou Brasil  sempre rememorava atos heroicos na guitarra feitos por Luciano Souza,  “que

fazia o vento se mover com seus acordes”. Ele havia tocado na banda do guitarrista Pepeu

Gomes, assim como em seu projeto autoral com o grupo O Som Nosso de Cada Dia, com o

baterista Don Lula Nascimento e outros.

No mês de fevereiro de 2001, voltei a morar em Salvador, agora no bairro do Costa

Azul.  No dia 21 de  março lancei  o  show "Som das  coisas,  curva  do tempo",  no projeto

Quartas do Caymmi, com a capacidade máxima do Teatro SESI ocupada. Este teve uma forte

influência do meu período em Santo Amaro, assumindo uma baianidade mais acentuada nos

arranjos  e  na  linguagem musical,  ainda  que  predominantemente  instrumental.  Os  artistas

Noeme Bastos e Amadeu Alves também se apresentaram neste projeto em outras datas. A

banda foi a mesma do projeto Solaris, e o repertório um pouco maior, pois o show teria em

torno de 1 hora e 20 minutos e eu acrescentei músicas que havia composto na temporada no

Recôncavo Baiano. Eu sempre gostei de me apresentar no Teatro Sesi, pois é possível ouvir

bastante o som do palco pela proximidade que tem com a plateia e por não ser de grandes

dimensões,  com a capacidade para apenas 97 lugares.  Creio que este  contato propicia  ao

público e ao artista uma relação de fidelidade com relação às ações em palco que não tem

muito espaço para maquiagens sonoras.

Naquele ano fui convidado a lecionar harmonia e improvisação para guitarra e violão

nos Cursos Noturnos de Música, promovidos pela Escola de Musica da UFBA. Essa demanda

fez-me reorganizar minhas práticas naquele momento. Preparei apostilas que contemplavam

os tópicos do curso e usei como referência elementos do curso de guitarra que fiz no GIT em

1996, com fundamentos do curso de Licenciatura em Música, que estava se encaminhando

para a formatura.

Em junho apresentei-me com o grupo Forró Pé de Serra. O músico Yacoce Simões,

que fez a direção musical do projeto e tocou acordeon, convidou-me para tocar guitarra com o

conjunto que tinha ainda uma zabumba, com Robinson Cunha, baixo elétrico, com Carlinhos

Três Dedos e vocais, com Virgílio Miranda e Elaine Fernandes. O repertório tinha 43 músicas

divididas em 9 blocos compostos por 4 a 6 músicas tocadas juntas sem parar. Os gêneros

variavam entre baião, xote e rasta pé; eventualmente tocávamos um xaxado. Os compositores

eram diversos, com predominância de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro,
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Gilberto Gil e Fagner. A empresa que fez a produção do evento foi a Perto da Selva, que

agenciava bandas de axé na época e conseguiu fechar shows para o grupo durante o período

de festas juninas. As cidades que tocamos foram Salvador, Lençóis, Boa Vista do Tupim e

Lajedinho, dentre outras.

No mês de junho foi lançada a edição n˚ 5 da revista Guitar Class. A capa veio com a

foto de Eddie Van Halen. A edição veio com uma entrevista feita comigo na coluna “Vivendo

de  Guitarra”,  assinada  por  Valmyr  Tavares.  A  entrevista  trata  dos  aspectos  que

cercam a profissão de um músico, entre estratégias e práticas efetivadas por mim ao logo de

minha carreira profissional como guitarrista até então.

No dia 29 de setembro de 2001 fiz parte da programação do 3º Festival de Inverno de

Lençóis. Fiz o  show formato de duo, o que para mim era inédito até então, com violões e

percussão. O show foi com a percussionista Michele Abu, que na época vinha tocando comigo

em diferentes formações. Nós tocamos no fim da tarde com uma parte do público sentada no

chão  de  pedra  da  cidade,  e  foi  muito  especial  tocar  minhas  músicas  naquele  santuário

ecológico e esotérico da Bahia. O público teve uma resposta muito positiva, o que tornou o

evento uma celebração pessoal.  Em seguida apresentaram-se a  Fanfarra de Lençóis,  Zeca

Baleiro, Tuca Fernandes e Chica Fé, fechando a noite com participação da vocalista Érica da

Penélope.

No  final  de  outubro  de  2001,  fiz  parte  da  gravação  do  álbum  Purpurina 37,  da

compositora e cantora Sylvia Patricia, realizada em dois dias na sala do coro do TCA. O

álbum foi gravado, editado e mixado entre este período e agosto de 2002 por Nestor Madrid

com o estúdio WR. Os músicos que participaram além de mim foram Alexandre Montenegro

no baixo, Rowney Scott no sax tenor, Jorge Brasil na bateria e Michelle Abu na percussão.

Este foi o quarto disco de Sylvia Patrícia, que teve em seu repertório 12 canções com uma

releitura  acústica  dos  três  álbuns  anteriores:  Sylvia Patrícia (CBS/Sony,  1989),  Curvas  e

Retas (WEA, 1992) e  Tente Viver Sem Mim (Natasha Records, 1998); três canções inéditas

(“Guarde Para os Dias de Chuva”,  “Não Quero Saber Seu Nome” e “Desculpas”) e  uma

versão voz e violão de Doralice, de Caymmi. 

Em novembro de 2001, participei da gravação da música “Nego Doce”, de Margareth

Menezes com Carlinhos Brown no álbum Afropopbrasileiro, de Margareth Menezes, lançado

naquele verão. De novembro a dezembro trabalhei novamente como produtor, diretor musical,

guitarrista/violonista e arranjador do festival da Petrobrás, “Prata da Casa”, versão 2001 em
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Salvador. A logística dos anos anteriores havia dado certo e agora já tinha mais experiência

com a tramitação do festival, o que me deixou mais confiante, tornando o projeto mais uma

vez bem-sucedido.

O produtor  Nestor  Madrid me convidou para integrar  a  banda da cantora de rock

Cândida, ex-cantora da banda Dendecomjah, que estava trabalhando sua carreira solo. Ele e a

cantora tinham acabado de produzir seu primeiro disco solo na WR; no entanto, o guitarrista

Jorge  Solovera,  que  tinha  feito  os  arranjos  e  realizado  as  gravações,  estava  deixando  o

trabalho, e eles precisavam de alguém para preencher esta lacuna. Houve uma reformulação

na banda, e resolveu-se que a formação instrumental seria com duas guitarras, baixo e bateria.

Na outra guitarra estava Jô Estrada, que eu conhecia desde os tempos de colégio, na primeira

metade da década de 80; na percussão, Michelle Abu; na bateria, Maurício Mello (Mão de

Onça), e no baixo Cássio Nobre.

Naquele momento eu estava focado no meu trabalho autoral,  e tinha desenvolvido

certas  caraterísticas  estéticas  através  de  práticas  específicas  visando  a  autenticidade  e  a

originalidade,  já  que  planejava  gravar  meu  álbum.  Tocar  o  repertório  de  Cândida  seria

atravessar esta cultura autoral com o aporte da cultura rock característica de seu show e álbum

que acabara de ser produzido, o que foi desafiador. Nestor Madrid me propôs uma permuta,

em que eu os ajudaria com a direção musical do trabalho visando ao show de lançamento do

álbum de Cândida e possíveis futuros shows, e ele me ajudaria na gravação do meu primeiro

álbum solo. No entanto o lançamento do álbum de Cândida foi sendo procrastinado por uma

série de questões de produção, e o que seria feito em dois meses passou de um semestre, e

tivemos que definir o lançamento que foi feito no Teatro Vila Velha.

A percussionista Michelle Abu, que fazia parte do projeto com Cândida, tocava no

meu trabalho também, e eu eventualmente frequentava seu apartamento que ficava na rua do

Areal de Baixo, no Largo Dois de Julho, no centro da cidade. Era um apartamento na encosta

do morro que a vista dá para a Baía de Todos os Santos. Ela dividia o apartamento com

Fernanda, que era guitarrista do grupo de axé As Meninas, e com a atriz de teatro Kalassa

Lemos,  que  havia  nos  apresentado.  A primeira  música  que  toquei  com Michelle  foi  um

chorinho que fiz para meu pai chamado “Céu Róseo”: ela pegou uma moringa e saiu tocando

comigo, fazendo as paradas e acentos da música com muita intuição. A ausência de mulheres

instrumentistas foi algo que sempre  me intrigou, e essa turma de garotas do apartamento de

Michelle parecia querer quebrar esse paradigma. Em uma das vezes que estávamos ensaiando,
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apareceu a cantora de rock Pitty (Priscilla Novaes Leone) e falamos sobre a música de Jimi

Hendrix; eu me empolguei e toquei e cantei “Axis: Bold as Love”. Nesta época eu estava

revistando Hendrix mais uma vez em minhas audições, como referência para o trabalho de

Cândida, e me apaixonei por esta música, que na época acabara de estar na ponta dos dedos.

Quando entrou o ano de 2002, eu já estava com o repertório selecionado e arranjos

amadurecidos para gravar o meu primeiro CD (Curva do Tempo) e consegui, com a permuta

feita com o produtor e engenheiro Nestor Madri sobre o trabalho da cantora de rock Cândida,

agendar a gravação para 22 de fevereiro de 2002 no estúdio da WR. Desde o início da década

anterior, vinha ocorrendo uma mudança drástica na forma de gravar em alguns estúdio no

mundo:  os  gravadores  de  fitas  de  rolo  de  duas  polegadas  foram  sendo  substituídas  por

gravadores de fita ADAT, que por sua vez estavam sendo substituídos por interfaces de áudio

que convertiam o áudio para a linguagem digital do computador. Para Nestor Madrid seria

uma oportunidade para se adaptar à nova tecnologia, já que seria a primeira vez que o faria. 

Nos últimos anos surgia a era digital, com ferramentas de edição poderosas, como os

softwares ProTools  e  Logic,  e  os  equipamentos  externos  estavam sendo  substituídos  por

simuladores digitais que cabiam em computadores portáteis. Obviamente, o som analógico

ofereceu uma grande riqueza e conforto aos ouvintes, mas a possibilidade de ter um estúdio

completo debaixo do braço sobrepujou iniciando a era da produção musical  digital.  Aldo

Brizzi  fazia  sua produção assim,  compondo,  gravando e  editando em casa.  Quando fazia

gravações  que  fossem definitivas  e  necessitassem de  microfonação,  ia  a  um estúdio.  As

empresas  de  áudio  estavam  lançando  no  mercado  equipamentos  de  nível  consumidor

profissional acessível ao público, e isto estava trazendo certa instabilidade aos estúdios de

gravação. Sete anos antes, em 1995, a cantora pop canadense Alanis Morissette havia gravado

junto com o produtor Glen Ballad o seu álbum Jagged Little Pill em um home studio com

fitas  ADAT.  O  disco  vendeu  mais  de  15  milhões  de  cópias  no  mundo,  acentuando  a

transformação no processo de produção musical discográfica.   

Eu consegui agendar apresentações em formato de power trio, tocando meu repertório

de música instrumental em uma casa de  shows no Rio Vermelho chamada Café Calypso. O

lugar era um ambiente bem informal que tinha como dono e gerente um rapaz francês que

apreciava música instrumental e promovia em seu bar.  Eu me condicionava a fazer  essas

apresentações para estar em forma, já que a gravação do meu álbum se aproximava. Marquei

duas datas na casa: 19 e 26 de fevereiro, quando estaria gravando o meu álbum. Seria uma
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estratégia para levar elementos da performance ao vivo para o ambiente de estúdio.

No dia 22 de fevereiro começamos a gravação, mas teve que ser adiada devido a um

problema no computador.  O sistema operacional ainda estava sendo ajustado à versão do

software, e demonstrava alguma instabilidade. Depois de ajustado, seguimos gravando a partir

do que eu já tinha gravado em fita ADAT no processo de pré-produção que realizei no estúdio

Kamikase, de Rodrigo Ito, e no estúdio Bekitranke, de Theo Oliveira. Passamos os áudios das

fitas ADAT para as seções de Pro Tool no computador e começamos a gravar, apenas com o

metrônomo, algumas bases de violão que serviriam de estrutura da música para a gravação

dos outros instrumentos.   

À época eu estava cursando a matéria Estética na Faculdade de Filosofia da UFBA

com a professora Siane Ruvelo. Através desta matéria tive acesso a debates filosóficos sobre

estética e o significado da arte. Estas informações foram preciosas, pois eu estava justamente

produzindo meu álbum e buscava tornar meu discurso estético mais consistente e consciente.

Um dos livros que me inspiraram foi  Do espiritual na Arte do artista plástico e pensador

Wassily Kandinsky, que, junto a Paul Klee, Walter Gropius e outros, encabeçou a escola de

Bauhaus86,  uma das  principais  escolas  a  influenciar  o  Modernismo no Brasil  na  primeira

metade do sédula XX. Kandinsky redefiniu e explorou o perfil do artista moderno através do

conceito  de  princípio  de  necessidade  interior,  princípio  este  inerente  a  todos  os  artistas,

segundo ele. Kandinsky desenvolveu o conceito sobre o princípio da necessidade interior87,

elemento latente em cada artista, e sistematizou identificando três necessidades míticas que a

compõem estruturando,  a  trilogia  sobre  os  elementos  espaço,  tempo  e  personalidade.  Os

conceitos de Kandinsky sobre o princípio da necessidade interior vêm ressaltar os aspectos

artísticos comuns a todos os povos e a todas as nações; e, como tal,  identifica-se com as

variantes presentes na música, com seus diversos idiomas e múltiplas realidades artísticas.

No dia  7  de  março de  2002,  a  produção do Troféu  Caymmi divulgou a  lista  dos

86 Bauhaus, que significa “casa da construção”, foi uma escola de artistas que tinham como preocupação inicial
criar um novo estilo de design, artes plásticas e arquitetura, que refletisse as novas características da sociedade
após a primeira grande guerra mundial.
87 1˚ - Cada artista como criador, deve exprimir o que é próprio da sua pessoa. (Elemento da personalida -
de.)

2˚ - Cada artista, como filho de sua época, deve exprimir o que é próprio de sua época. (Elemento de es-
tilo em seu valor interior, composto da linguagem da época e do povo, enquanto ele existir como nação)

3˚ - Cada artista como servidor da Arte, deve exprimir o que, em geral, é próprio da arte. (Elemento de
arte puro e eterno que se encontra em todos os seres humanos, em todos os povos e em todos os tempos, que apa-
rece na obra de todos os artistas, de todas as nações e de todas as épocas, e não obedece, enquanto elemento es -
sencial da arte, a nenhuma lei de espaço nem de tempo). (KANDINSKY, 1954, p. 48).
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indicados, e eu constava na lista concorrendo na categoria melhor instrumentista com a minha

participação  no  show de  Cândida,  “O  Que  Vc  Pensar”.  Entre  os  outros  indicados  que

concorriam comigo estavam o guitarrista  Jurandir  Santana,  no  show “Só Brasil”,  Marlon

Borges no show de Cinho da Matta "Puro Sentimento", e Toni Augusto, com seu show autoral

instrumental. No dia seguinte, 8 de março, viajei à Itália para me apresentar em Nápoles no

Festival Napoli-Bahia, acompanhando o músico Aldo Brizzi, junto à cantora Graça Reis e ao

percussionista Zuca Estrela. O repertório foi constituído por composições de Aldo Brizzi que

estavam sendo produzidas para o seu álbum Brizzi do Brasil, por músicas do repertório MPB

interpretadas por Lea Costa, e uma apresentação em conjunto com o saxofonista Daniele Sepe

e seu grupo, que fez uma apresentação à parte. O projeto foi desenvolvido pelo professor de

filosofia Giorgio Baratta, e aconteceu no dia 11 de março de 2002. 

Eu conheci o Sr. Baratta durante esse projeto, e saudamo-nos nos bastidores após o

show, com  ele  e  a  plateia  demonstrando  grande  encantamento  com  espetáculo  que

apresentamos. Ele me falou sobre a ideia do festival de estabelecer um paralelo entre a cultura

dos dois lugares: de como isso se aplicava às crenças culturais de cada ambiente, e de sua

mitologia social representada por Partenope, que era uma das sereias na mitologia grega que

teria fundado a cidade de Partenope, atual Nápoles, e por Yemanjá,  a sereia na mitologia

afrobaiana candomblecista, reverenciada em Salvador pelos seus fiéis como rainha do mar.

Através destas interseções e da conexão da música que estávamos fazendo, também fui me

deixando influenciar  pelos  processos  subjacentes  nos  argumentos  estéticos,  e  isso acabou

reverberando sobre os processos de produção da minha própria música, que já estava atenta e

realizando suas próprias idiossincrasias.

Nessa viagem conheci o produtor musical e engenheiro de som Francesco Sardella,

que estava coproduzindo o álbum de Aldo Brizzi e trabalhando como engenheiro de som no

espetáculo. Eu tinha levado um CD com algumas gravações pré-mixadas do meu álbum. Ele

gostou do que ouviu e interessou-se pelo projeto, convidando-me para mixá-lo na Itália, no

seu home studio na cidade de Monsano, na costa Adriática. Fizemos um acordo de permuta,

onde eu gravaria o álbum Brizzi do Brasil e ele me ajudaria a finalizar o meu álbum, gravando

e produzindo o restante das faixas e mixando no seu estúdio, depois lançaria pelo seu selo

italiano Rara Records. 

Ao retornar ao Brasil, recebi um convite para integrar a banda da cantora Gil,  que

tinha deixado a Banda Beijo e estava iniciando sua carreira solo com uma agenda de shows
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por  todo  o  Brasil.  Nesse  momento  já  estava  me aproximando da  conclusão do curso  de

graduação em Licenciatura em Música e planejava estudar fora novamente, mas dessa vez

faria um curso técnico de engenharia de áudio. O meio profissional estava se reconfigurando

drasticamente, e um curso de gravação dar-me-ia autonomia em produções musicais. Estar

trabalhando com uma artista que tem uma agenda de shows ativa seria a mesma estratégia que

usara na década de 90 para patrocinar meus estudos, e assim o faria novamente.

O diretor musical do trabalho da cantora foi Yacoce Simões que me convidou para

integrar outro trabalho que também estava dirigindo, o da cantora Danny Nascimento, que

tinha  shows  agendados  na  programação  do  Aeroclube  Plaza  e  estava  concorrendo  no

programa “Fama” da Rede Globo. O repertório do trabalho de Nascimento tinha canções de

sua autoria com releituras de pops conhecidos como Beatles com influência de soul, funk,

black music e rock. Eram demandas diversas que demandavam um trabalho guitarrístico. 

De 25 a 27 de maio aconteceu o 9º PercPan, e apresentei-me ao lado do Maestro Aldo

Brizzi e de convidados muito especiais, como Arnaldo Antunes, Terra em Transe e Gilberto

Gil.  Neste  festival  conheci  os  percussionistas  Luizinho  do  Jêje,  Magary  Lord,  Ney

Sacramento  e  Felipe  Alex,  que  junto  a  outros  formavam  o  grupo  Terra  em  Transe.  A

apresentação envolveu oito percussionistas, eu na guitarra e Aldo nos teclados e computador.

Gilberto Gil participou conosco da música "Menina de Programa”, e houve um momento em

começamos um improviso juntos, até que ele fez sinal para que eu assumisse e continuasse

desenvolvendo o improviso solo. Foi um prazer reencontrar Gilberto Gil dois anos depois do

PercPan com os Pigmeus e poder tocar junto com um ídolo.

No dia 31 de maio estive show em Feira de Santana com a cantora Danny Nascimento,

e desta vez Yacoce Somões não pode estar presente; eu então assumi a direção do show. Em

paralelo à demanda profissional vigente, eu continuava a fazer apresentações do meu show em

Salvador e em outros locais, como no dia 1 de junho de 2002 no projeto Massapé, realizado

no  Teatro  Dona  Canô  em  Santo  Amaro.  Continuava  também  com  as  atividades  como

professor dos Cursos Noturnos de Música da UFBA. 

Em junho me apresentei novamente com o grupo Forró Pé de Serra. Os músicos foram

os mesmos do ano anterior, assim como o repertório. Fizemos os ensaios de rememoração das

músicas nas salas da empresa Perto da Selva, e a organização ficou mais uma vez com o

diretor musical, Yacoce Simões. No dia 15 de julho de 2002, aconteceu a apresentação dos

trabalhos do primeiro semestre dos alunos dos cursos noturnos de improvisação para violão e
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guitarra no Teatro XVIII, no Pelourinho. Em 3 de agosto de 2002, parti com o meu álbum

debaixo do braço para a casa de Francesco Sardella. Sardella é um produtor com selo próprio,

mas já havia trabalhado em projetos com Laura Pausini e Andrea Bocceli; ele tinha um casal

de cães  dobermann com que Bocceli o havia presenteado. Ele conhecia muitos músicos, e

organizou gravações com alguns italianos que foram convidados, como Enzo Boccero, Pape

Guriolli, Roberto Belelli e Francesco Santuti.

No álbum  Brizzi do Brasil, participei das faixa “Mistério de Afrodite", gravada por

Tereza  Salgueiro  (do  grupo  português  Madre  Deus)  e  Caetano  Veloso;  “Meninas  de

Programa”, com Gilbero Gil; “Toi", com Carlinhos Brown; “Ondas", com Tereza Salgueiro e

Zeca  Baleiro;  e  “Cat's",  com  Virgínia  Rodrigues.  Esse  período  foi  muito  especial,  pois

estivemos fazendo e produzindo música por longas horas, o que me propiciou aprofundar

meus conhecimentos sobre estes processos. Uma parte significativa do trabalho foi adaptar o

material  que recebia em partituras,  geradas  pelo sistema  midi do  software Logic,  com os

acordes das canções para a linguagem violonística e guitarrística recorrente na história da

música na Bahia. Após duas semanas em Monsano, trabalhando mais de doze horas por dia na

mixagem do meu primeiro CD e na gravação do Brizzi do Brasil, voltei para minha casa em

Salvador.

No dia 11 de setembro de 2002 participei do show de lançamento do álbum Larrálibus

Escumálicus Cujolélibus, do músico Tuzé de Abreu, realizado no Teatro Crowne Plaza em

São Paulo. Os músicos que acompanharam Tuzé foram forram Michelle Abud na percussão,

Enéas Costa na bateria,  eu e André Rangel nas guitarras, Augusto Albuquerque no baixo,

Greice Carvalho no vocal e Paulo Emilio nos teclados e direção musical.

Entre os dias 25 e 28 de setembro de 2002, participei dos XII Encontros de vivências

musicais por Bohumil Med, Carmen Mettig Rocha e Emilia Biancardi, com duração de 28

horas realizado na APEMBA (Associação de professores de educação musical da Bahia). No

encontro tive a chance de conhecer pessoalmente o professor Med e adquirir seus livros de

teoria  musical,  solfejo  e  ritmo.  No encontro havia muitos  colegas  professores,  e  foi  uma

oportunidade para a troca de conhecimentos. 

No dia 13 de outubro, participei do show da cantora Sylvia Patricia no projeto Música

no Parque, realizado no anfiteatro do Parque da Cidade na Pituba. O repertório foi composto

por músicas que marcaram sua carreira, como "Marca de Amor não Sai" (o primeiro grande

sucesso, que estourou nas rádios de cinco capitais brasileiras em finais da década de 80, início
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da de 90), e músicas do CD  Purpurina 37.  A banda que acompanhou Sylvia no  show foi

formada pelos músicos Rowney Scott no saxofone tenor, eu na guitarra e violão, Alexandre

Montenegro no baixo, Michele Abu na percussão e Jorge Brasil na bateria.

Ainda naquele ano participei do projeto "Sua Nota É Um Show”, na Concha Acústica

do Teatro Castro Alves, com o show de Saul Barbosa. Trabalhei novamente como produtor,

diretor musical, guitarrista/violonista e arranjador do festival Prata da Casa 2002, da Petrobrás

em  Salvador.  Também  continuava  participando  da  banda  da  cantora  Gilmelândia  e

começamos a inserir no repertório dos  shows músicas do álbum dos  Tribalistas, que reuniu

três  expoentes  da música popular  brasileira:  Marisa Monte,  Arnaldo Antunes e  Carlinhos

Brown.

No primeiro dia do ano de 2003, assume a Presidência do Brasil o Sr. Luís Inácio Lula

da  Silva,  candidato  do  Partido  dos  Trabalhadores.  A partir  desse  momento,  existe  uma

alteração de algumas características do comportamento social brasileiro: a presença de um

líder  com a  história  de  vida  de  herança humilde  que espelhava a imagem da maioria  da

população  mexeu  com  a  estima  do  povo  brasileiro  humilde,  sobretudo  a  população  das

regiões norte e nordeste do Brasil, e a produção musical sentiu este impacto.

O álbum Brizzi do Brasil explorava em suas composições conceitos da fenomenologia

musical,  que  era  a  base  da  formação  do  compositor  italiano  Aldo  Brizzi,  graduado  em

Musicologia  na  Universidade  de  Bolonha.  Sua  cultura  europeia  fazia-se  presente  nas

estruturas harmônicas, nas texturas sonoras e na poesia, que eram atravessadas por elementos

da  música  popular  brasileira  e  afrobaiana  em álbum fruto  de  um sistema  globalizado  e

conectado coletivamente. 

Para o lançamento do álbum foi criado o grupo Aço do Açúcar, que fez o lançamento

do  trabalho  em  janeiro  de  2003,  numa  temporada  de  oito  shows no  Teatro  XVIII,  no

Pelourinho. O nome Aço do Açúcar foi extraído da letra da composição “Ão”, escrita por

Augusto de Campos,  em um jogo concreto de palavras  sobre os antagonismos da "doce"

natureza humana. O grupo era composto por mim na guitarra e violão, Aldo Brizzi na direção

musical,  teclados e eletrônica,  Graça Reis no vocal,  Michelle Abu e Luizinho do Jêje  na

percussão. O repertório do show foi composto por faixas do álbum Brizzi do Brasil do qual

participei nas faixas gravadas por Tereza Salgueiro, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Virgínia

Rodrigues e Zeca Baleiro; além de algumas novas faixas que tínhamos começado a produzir

já pensando na continuidade do grupo e na produção de um novo álbum com o nome do
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grupo. Durante os shows no Pelourinho, o grupo recebeu alguns dos artistas que gravaram no

disco de Aldo, como: Arnaldo Antunes, Margareth Menezes, Zeca Baleiro, Caetano Veloso,

Virgínia Rodrigues e o percussionista baiano Bira Reis, com os quais tive a honra de dividir o

palco. 

Em 19 de janeiro de 2003, um domingo, estive com meu  show autoral presente na

programação do XI Festival de Música Instrumental da Bahia, criado em 1982 pelos maestros

Zeca Freitas e Fred Dantas. Esta edição do festival foi realizada no Forte de São Diogo, na

Barra. Na mesma noite se apresentaram o Duo Robatto, formado pelo flautista Lucas e o

clarinetista  Pedro,  e  o  maestro  Fred  Dantas.  A atração principal  foi  o  guitarrista  Ricardo

Silveira, com sua banda formada por Paulo Calazans nos teclados, Jorge Elder no baixo e

Jurim  Moreira  na  bateria.  Foi  uma  noite  fantástica,  e  nós  tocamos  com  muita  verve  e

propriedade. O show foi gravado e posteriormente virou um álbum que foi lançado.

Nesse  verão  participei  como artista  convidado  dos  ensaios  d’Os  Mascarados  com

Margareth Menezes. Eu fiz uma breve apresentação com meu grupo na abertura desse evento,

que já se transformara em uma tradição na programação do verão baiano. Já fazia dois anos

que havia deixado o trabalho com Margareth Menezes, e ser convidado para apresentar o meu

show prestes a lançar meu primeiro álbum foi um grande reencontro. No dia 24 de maio de

2003 fiz o lançamento do meu primeiro álbum,  Curva do Tempo88, na praça Quincas Berro

D’água, no Pelourinho. O lançamento contaria com participação de Tuzé de Abreu e Roberto

Mendes, mas Mendes teve um problema de saúde e não pôde comparecer à apresentação.

Neste projeto eu faço uma síntese de todas as influências que vinha herdando desde meus

primeiros contatos com a música. O leque era amplo, e incluía desde o meu contato com a

música erudita ao violão, passando pelas experiências com o  jazz,  o  funk e o  rock,  até os

ritmos populares do Recôncavo Baiano.

A primeira faixa,  “Laços",  compus quando morava na Praia do Flamengo. A ideia

partiu  de  uma  improvisação  sobre  os  movimentos  do  alongamento  de  uma  atriz  amiga,

enquanto estávamos na praia em uma noite de verão do ano 2000. Enquanto os movimentos

eram feitos, fui criando uma melodia harmonizada que traduzisse aqueles gestos em som,

tendo o som do mar ao fundo; por isso, na gravação desta faixa tem o som do mar ao fundo. A

88 O álbum Curva do Tempo foi composto por 13 faixas, a saber: (1) Laços; (2) Quando eu Ya; (3) Se O Vento
Pede Socorro; (4) Caravelas; (5) Céu Róseo; (6) Qui Nem Jiló; (7) Vida Marinha; (8) Som das Coisas, Curva do
Tempo; (9) Um Sol Nasce em Mim; (10) Ciranda Cirandinha; (11) Sítio do Pica-pau Amarelo; (12) Caruru; (13)
Quem Cortou o Pulso da História.
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tentativa era retratar esse ambiente praieiro em que eu morava; adorava tocar violão e beira-

mar, como se fosse uma fotografia sonora daquele lugar.

A segunda faixa, “Se o Vento Pede Socorro”, também foi composta à beira mar, e

aborda a questão da estética do espaço praieiro onde morava sendo traduzido em sons. Eu

estava lendo sobre estética na arte, sua natureza e seus códigos de beleza. e frequentemente

ficava refletindo sobre tópicos existenciais a partir daquele lugar. Por vezes deparava-me com

uma imagem fantástica, composta por uma combinação de elementos naturais, como o mar, a

lua,  a  praia,  os  coqueiros,  o  vento e  tudo o mais,  que  me causava a sensação de  beleza

contínua e eterna como o som do mar. Uma ideia subjacente nesta música é simular algumas

alternâncias do vento, que são comuns de se perceber quando se está na praia, alternando o

compasso 6/8 da introdução para 4/4 do tema, no entanto mantendo o valor da colcheia para

manter o fluxo subjacente presente no vento. Nomeei esta música em reverência à minha mãe,

Maria do Socorro, por assumir a simbologia do vento como o sopro da vida e da criação, e

homenagear aquela que me deu vida.

A terceira faixa, “Quando eu Ya”, eu comecei a compor quando ainda estava na cidade

de Odense, na Dinamarca. Nesta ocasião Jorge Degas me falou sobre a importância de fazer

seu próprio projeto autoral, caso contrário estaria sempre fadado à dependência de trabalhos

de terceiros, e sobre as implicações que isso trazia para o desenvolvimento musical. Os anos

em trabalhos musicais no Brasil com Martinho da Vila, Alceu Valença e Paulo Moura deram-

lhe a base do seu estilo musical, mas foi a partir de seu trabalho instrumental solo que ele

ampliou sua técnica instrumental, tornando-se um baixista renomado na Europa. Degas fez

uma turnê em duo com o baterista Bob Mouses, apresentou-se com o guitarrista Al Di Meola,

um duo com a cantora Vini K., e tinha seu próprio grupo de música instrumental, o Xiami. A

ideia era que realizar meu próprio projeto me ajudaria a desenvolver minha própria identidade

e autonomia artística. 

A quarta  música,  “Caravelas",  foi  composta  a  partir  de  uma improvisação com o

violão de aço, utilizando um tipo de afinação conhecida por alguns como cebolão, em que se

afinam a primeira e a sexta cordas um tom abaixo, em ré. Esta música se tornou uma espécie

de trilha sonora dos retornos de minhas viagens para casa em Salvador. A música transita

entre  o  baião  e  um clima instrumental  blues, simbolizando  as  transições  geográficas  das

viagens e remetendo à ideia de um violeiro menestrel que retorna ao seu porto seguro. O título

da música é uma homenagem às três caravelas que descobriram o Brasil: Santa Maria, Pinta e
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Nina.

A quinta música, “Qui nem Jiló”, foi uma versão instrumental desta peça icônica do

cancioneiro popular brasileiro. A ideia foi transitar entre o universo tradicional nordestino e o

universo também tradicional dos  standards  de  jazz, dando um aporte instrumental à canção

com estes estilos. O arranjo tem uma seção de improviso típico dos standards de jazz, mas a

instrumentação presente no arranjo mistura-se entre os universos no intuito de endossar o

conceito estético. 

A sexta música, “Um Sol Nasce em Mim”, é uma samba instrumental de atmosfera

tipicamente brasileira cercada de colorido harmônico que conecta as partes da música. Esta

foi a primeira música que escrevi após me tornar um músico profissional. Inicialmente dei-lhe

o nome de “Por Acaso”, como se tivesse surgido de um mero acaso; contudo, ao reunir o

material para a gravação do álbum, percebi que ela era apenas o começo de um sonho, assim

como o nascer do sol.

A sétima música, “Céu Róseo”, foi uma saudação a meu pai através do tradicional

gênero musical brasileiro, o chorinho. A ideia inicial era seguir o comportamento musical, e a

forma do choro, que se tornou bastante difundida no país – inclusive no Piauí, terra natal de

meu pai. O título da música é uma brincadeira com o sotaque piauiense e o nome de meu pai.

A oitava música, “Vida Marinha”, é uma canção minha com letra de J. Velloso. Eu

criei a sequência harmônica quando estava morando em Santo Amaro, e a ideia era fazer mais

uma peça instrumental. Mostrei para Roberto Mendes a ideia inicial da música e ele disse que

tinha potencialidades de uma canção, e pediu a J. Velloso que escrevesse a letra. A letra é uma

bela metáfora entre a vida marinha e a vida humana.

A nona música, “Som das Coisas, Curva do Tempo”, compus assim que cheguei dos

Estados Unidos da América, retornando da temporada de estudos. A ideia era compor algo que

traduzisse calma e serenidade através das mudança da vida. A música foi estruturada em três

partes: a primeira sessão tem uma atmosfera concêntrica, de introspecção. A segunda parte

serve de conexão para uma terceira parte em 7/4, que se assume excêntrica em oposição à

primeira.  A ideia  central  foi  simular  as  mudanças,  deixando  as  sensações  de  calma  e

serenidade a cargo da melodia e da interpretação.

A décima música do álbum, “Quem Cortou o Pulso da História”, foi composta quando

estava  na  Dinamarca  fazendo  shows com Roberto  Mendes  em 1999.  Quando cheguei  ao

Brasil, J. Velloso colocou uma letra que trata da melancolia e das várias sensações que se tem
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ao estar distante de nosso lar. A letra tem um apelo visual forte que me lembra as cidades do

Recôncavo Baiano.

A décima primeira música, “Ciranda, Cirandinha”, foi uma versão da conhecida peça

infantil  do  cancioneiro  popular  brasileiro.  A ideia  deste  arranjo  é  abordar  o  arquétipo  da

criança na natureza humana. O arranjo tem a participação do músico Enzo Bocciero,  que

gravou teclados e sons eletrônicos, e tem uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche,

que  diz:  “Maturidade  do  homem,  isto  significa  ter  reencontrado  a  seriedade  com que  se

dedicava às brincadeiras de criança”.

A décima segunda música, “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, é uma arranjo sobre a canção

de Gilberto Gil que foi tema da série de televisão que foi transmitida com grande audiência no

Brasil durante a minha infância. A ideia era abarcar a questão da infância, mas agora por um

viés fantástico, que era uma das características marcantes na composição das personagens de

Monteiro  Lobato.  Durante  o  festival  PercPan 2000,  Gilberto  Gil  tinha  solicitado  que  eu

tocasse alguma parte instrumental solo em homenagem a Jimi Hendrix. Eu quis estender essa

homenagem  a  uma  composição  do  próprio  Gil,  que  tinha  feito  parte  de  um  imaginário

fantástico da minha infância.

A décima terceira e última música, “Caruru”, também tratou do tema infância, pois

tinha  feito  esta  música  em  homenagem  à  figura  da  criança  na  mitologia  afrobaiana

personificada na entidade do Erê. Eu tinha ido ao caruru da filha de Saul Barbosa, e durante a

festa um dos convidados corporificou esta entidade e foi encaminhado para um lugar da casa

próximo à  cozinha.  Eu nunca havia  presenciado uma manifestação daquele  tipo  e  estava

surpreso. Durante a festa tive um diálogo com o Erê, e na hora da despedida também. Quando

cheguei em casa peguei, o violão e fiquei tentando traduzir aquela emoção singular e saudar a

experiência em sons. A melodia é bem simples, como nas canções infantis, contrastando com

sessões harmônicas executadas com linhas de condução rítmica bem complexas, simulando

uma levada dos tambores do candomblé: rum, rumpi e lé.  

No dia 14 de junho fiz um show com a cantora Gilmelândia em Mossoró (Rio Grande

do Norte). No dia seguinte fui para São Paulo, pois no dia 17 de junho tinha agendado uma

apresentação em São Paulo, na sala do Teatro do Banco do Brasil do show “Sons do Exílio”,

com Aldo Bizzi, e faríamos um ensaio geral no dia 16. No show, Brizzi tocou teclados, usou

computadores e fez a direção musical. A cantora foi Graça Reis, eu toquei violão e guitarra,

Michele Abu e Luisinho do Jêje assumiram a percussão, Marcelo Jaffé a viola, e Tim Rescala
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fez uma participação especial como recitante.  O contraste  entre  os gêneros musicais e  os

contextos dos trabalhos que eu abarcava era marcantes e se acentuaram ainda mais neste fim

de semana, pois já fazia um tempo que não ia a São Paulo, e sair do interior do Rio Grande do

Norte  e  amanhecer  no  vigésimo  andar  do  hotel  Othon  no  viaduto  do  Chá  foi  um  fato

simbólico disso. 

No dia  1 de julho  fiz  uma participação no  show de  Stella  Maris,  concorrendo ao

Troféu Caymmi. O grupo que a acompanhou teve Luciano Bahia na direção musical e violão,

Kiko Souza na flauta e saxofone, Marquinho de Carvalho nos teclados e Gustavo Caribé no

baixo. Nós havíamos formado o grupo Epiteto, em homenagem ao filósofo grego estoico que

viveu a maior parte de sua vida em Roma, como escravo. O grupo era formado por mim no

violão,  Gustavo  Caribé  no  baixo,  Stella  Maris  na  voz  e  Michele  Abu  na  percussão.  O

repertório tinha "Cais", de Milton Nascimento; “Estrela Azul”, de Dori Caymmi; músicas de

Chico Buarque, Edu Lobo, Roberto Mendes, Assis Valente e outros. Fizemos uma demo com

algumas músicas e conseguimos um resultado que nos agradou bastante. Apresentamo-nos na

Casa da Mãe, uma casa de shows no bairro do Rio Vermelho cujo proprietária e gerente é a

própria Stella Maris.

 Ainda no mês de julho saiu uma matéria na revista Guitar Player Brasil fazendo uma

reportagem sobre meu álbum Curva do Tempo. A matéria foi assinada por Demma K. com o

título “Ecletismo Musical com Raízes Baianas”, e tratou de aspectos da gravação do disco e

do desenvolvimento das composições e arranjos do projeto. A revista também disponibilizou

ao público o meu álbum para a venda em seu site.

Em 15 de agosto de 2003, fiz uma apresentação em Brasília com a cantora Sylvia

Patricia no Centro Cultural Banco do Brasil da cidade. Sylvia Patricia apresentou um show

que teve como base músicas do seu quarto álbum, Purpurina 37. O disco estava prestes a ser

lançado e já havia começado o processo de divulgação do trabalho, que sintetizava treze anos

de carreira da artista. O álbum havia sido gravado ao vivo na Sala do Coro do Teatro Castro

Alves em fevereiro deste ano. O show também afirmava uma sutil proliferação de bandas e

artistas do poprock no cenário musical baiano neste início da década.

Nesse momento, participei da gravação do álbum Gilmelândia - Ao Vivo, da cantora

homônima, na casa de espetáculos Estação Ed Dez, em Salvador. O projeto foi dirigido e

produzido por Yacoce Simões, que também fazia a direção musical do trabalho da cantora. O

álbum trouxe as canções "Toneladas de Desejo”, "Sambaê" e "Se Você se For” da Timbalada,
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além de sucessos da cantora de sua época na Banda Beijo e canções inéditas. Houve duas

participações: Daniela Mercury na canção "Arrastão", e Durval Lelys, na canção "Dia dos

Namorados".

Entre  os  meses  de  novembro,  e  dezembro  repeti  mais  uma  vez  o  trabalho  como

produtor, diretor musical, guitarrista/violonista e arranjador do festival da Petrobrás, “Prata da

Casa”, edição 2003, em Salvador. No dia 3 de dezembro me apresentei no projeto Quarta

Instrumental na Praça de Alimentação do Aeroclube Plaza, das 20h30 às 23h. No dia 5 de

dezembro  2003 fui  ao  lançamento  do  CD XI  Festival  de  Música  Instrumental  da  Bahia,

gravado ao vivo no Forte São Diogo, durante o evento realizado no início de 2003. As 14

faixas do disco registram apenas os artistas baianos que participaram do festival. Além do

meu,  foram  nomes  como:  Joatan  Nascimento,  Artur  Aguiar,  Banda  de  Boca,  Geová

Nascimento,  Zeca Freitas,  Duo Robatto,  Fred Dantas,  Serviço Despertador,  Kinho Xavier,

Andréa Daltro, Paulo Gondim e Orquestra Fina Flor.

No dia 9 de dezembro de 2003, participei do projeto Terça Tim Caymmi, com o grupo

Aço do Açúcar, concorrendo ao Troféu Caymmi 2003/2004. O show foi na Sala do Coro do

Teatro  Castro  Alves  e  apresentou  músicas  originais  e  outras  compostas  por  Aldo  Brizzi,

gravadas  no  CD  Brizzi do Brasil.  No  repertório  apresentamos  as  canções:  "Velada  ou

Revelada”,  de Aldo Brizzi  e  Francisco Serrano;  "Ão",  de Brizzi   e  Augusto de  Campos;

"Exílio",  de  Brizzi  e  Zeca  Baleiro;  "Complicada",  de  Brizzi;  "Quem Cortou  o  Pulso  da

História", minha e de Jota Velloso, dentre outras. O Aço do Açúcar apresentou-se com Graça

Reis  no vocal,  comigo no violão e na guitarra,  e  com o percussionista  Luisinho do Jêje.

Durante a apresentação, Brizzi estava no palco com um computador e um teclado operando o

som eletrônico. O show contou com Márcio Meirelles na direção cênica e Márcia Ganem na

concepção dos figurinos. Durante o mês de dezembro realizei shows também com a cantora

Gilmelândia em várias cidades do país.

No réveillon de 2003 para 2004, estive trabalhando com a cantora Gilmelândia e fize-

mos o show da virada do ano. Simultaneamente a este trabalhado, dei seguimento à produção

musical do grupo Aço do Açúcar. Nós já havíamos nos apresentado em Salvador, no começo

de 2003, em São Paulo e em Nápoles, e havíamos ainda participado de algumas faixas do CD

do músico português Manuel Paulo. Em duas segundas-feiras de janeiro de 2004; mais preci-

samente, nos dias 5 e 12, ocorreram apresentações com o grupo Aço do Açúcar no Cabaré,

dos Novos do Teatro Vila Velha. O grupo teve origem com a gravação e lançamento do CD
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Brizzi do Brasil, de Aldo Brizzi; em seguida começamos um processo de construção da identi-

dade do grupo, e vínhamos desenvolvendo uma sonoridade que misturava elementos musicais

afrobaianos e brasileiros com sons da Europa. Gerávamos novas combinações musicais a cada

ensaio, em busca de sonoridades multiculturais, que combinassem elementos de regiões diver-

sas, transitando entre o popular e o erudito, entre o estrangeiro e o nacional, entre tradição e

contemporaneidade, entre o passado e o futuro, o acústico e o eletrônico, e outras tensões que

subjazem a produção artística. Embora Aldo Brizzi, responsável pela direção musical e ele-

trônica do projeto, coordenasse a combinação destes ingredientes, eu já me sentia mais à von-

tade para me colocar musicalmente e manifestar minhas ideias; passei a dominar a gramática

do trabalho e fazer novas proposições.

 A formação do grupo tinha Aldo Brizzi, compositor que trazia experimentações ele-

trônicas feitas no teclado e em computador, Graça Reis na interpretação vocal, Luisinho do

Jêje na percussão e eu no violão e guitarra. O repertório trazia composições novas de Brizzi e

duas parcerias comigo, “Lua Luz” e “Duende del Mar”, que estavam no repertório do show e

integrariam o CD do grupo que se encontrava em fase de pré-produção. Para direção cênica

do espetáculo, contamos com a colaboração de Márcio Meirelles e Márcia Ganem, que conce-

beu os figurinos. Ainda em janeiro fiz uma apresentação no Teatro do Irdeb acompanhado pe-

los músicos Yacoce Simões nos teclados, Gustavo Caribé no baixo, Luizinho do Jêje na per-

cussão e Cássio Brasil na bateria. O repertório desta apresentação trouxe as composições au-

torais e arranjos de outros compositores, como: “Se o Vento Pede Socorro”, “Quando eu Ya”,

“Caravelas”, “Som das Coisas”, “Caruru”, “Vida Marinha”, em parceria com J. Velloso, “Ci-

randa Cirandinha”, de domínio público, “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, de Gilberto Gil, “Na

Baixa dos Sapateiros”, de Ary Barroso, e “Little Wing”, de Jimi Hendrix. O show foi gravado

pela TVE para ser exibido na programação de dezoito anos da emissora.

No dia 20 de janeiro de 2004, fiz o show concorrente ao Troféu Caymmi, às 20 horas,

na Sala de Coro do Teatro Castro Alves. O álbum Curva do Tempo foi a base do roteiro do es-

petáculo, que teve o meu self, o mar e a criança como maiores fontes de inspiração. As pes-

quisas sobre a música brasileira, a música erudita,  jazz,  funk,  rock,  hard rock influenciaram

uma fusão de gêneros musicais que acabam aparecendo no CD e no show, que tem como tôni-

ca a música instrumental intercalada com interferências vocais. O público também pôde con-

ferir minha composição “Caruru”, uma homenagem musical à figura da criança, que foi ven-

cedora do Troféu Caymmi 2000 de Melhor Canção, e fecha o álbum Curva do Tempo. Ainda
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neste mês, no dia 24 de janeiro, começou a ser transmitida às 19 horas pela TVE no programa

comemorativo de dezoito anos da emissora Especial TVE: o meu show intitulado “Alex Mes-

quita”.

Devido à minha insatisfação em ser obrigado a pagar uma taxa para exercer minha

profissão, que é um direito meu enquanto cidadão brasileiro, e não receber nenhum retorno

efetivo, eu havia aberto, com um grupo de músicos, uma ação judicial contra a Ordem dos

Músicos do Brasil, e em 31 de janeiro de 2004 a justiça deferiu liminar em favor dos 34 músi-

cos, integrantes das bandas de Carlinhos Brown, Gilmelândia e Margareth Menezes, dentre os

músicos já beneficiados por mandados de segurança, como eu, Zeca Freitas, Tuzé de Abreu,

Ivan Huol, Rebeca Matta, integrantes da Osba, dos grupos Confraria da Bazófia e Matita Perê,

além de outros. Houve um consenso entre os músicos de que, por deter a maior fatia do mer-

cado musical na Bahia, a axé music era o maior alvo de exploração da OMB.

Eu estava trabalhando para uma artista do axé, e o plano novamente era me capitalizar

para investir em minha formação profissional. Então eu faria um curso técnico em engenharia

de áudio para me potencializar como produtor musical e escapar da obrigação de ter que estar

na estrada fazendo shows entre hotéis, multidões e aeroportos. Enquanto isso, eu me organiza-

va para poder bancar meu plano, e em fevereiro estava novamente viajando para mais dois

shows com Gilmelândia em João Pessoa e Sauípe. Ao retornar, fizemos cinco apresentações

em trio elétrico no carnaval entre os dias 19 e 25 de fevereiro.

Recordo-me de serem tantas as viagens, que uma vez, quando avião decolou, lembro-

me de questionar-m4, dentro da cabine cilíndrica do avião: “Para onde é que estou indo mes-

mo?” Outra vez fomos para a cidade de Barreirinhas, a duas horas e meia de voo ou cinco dias

de barco de Manaus. Obviamente, fomos de avião e chegamos à cidade no limite do horário

de voo permitido, ao cair do sol. Quando chegamos à cidade já estava escuro, e para iluminar

a pista de voo recém inaugurada colocaram vários motociclistas ao longo da lateral da pista de

pouso para que utilizassem os faróis como marcadores de luz.

Em março, logo depois do carnaval, viajei com o grupo Aço do Açúcar para Roma,

onde fizemos uma apresentação no La Palma Jazz Club no dia 2. Além da apresentação, nós

gravamos uma programa videografado em uma rádio de Roma. Após a apresentação, janta-

mos com produtores que estavam na plateia.

Desde o meu retorno em março até o mês de abril, voltei a fazer shows com a cantora

Gilmelândia em Coité (Bahia), Lagarto (Sergipe) e Campina Grande (Paraíba). No dia 5 de
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abril, Raimundo Sodré realizou o lançamento do álbum Dengo. O projeto foi uma produção

independente que contou com a participação dos artistas Luiz Caldas e  Fred Dantas,  que

gravaram violão e trombone, respectivamente, em “Meu Rio” e “Cadê o Papel”. O álbum tem

treze  faixas,  e  eu  gravei  o  violão  de  doze  cordas  nas  duas  faixas  “Sacando  a  Cana”  e

“Mêrêrê”. O álbum foi citado no dossiê preparado por Carlos Sandroni para a nomeação do

samba de roda pela UNESCO em sua III Declaração de Obras-Primas do Patrimônio Imaterial

da Humanidade em 2005. No dia 30 de abril, apresentei-me com a cantora Gilmelândia em

um show em praça pública no Coité Folia, na cidade de Conceição do Coité.

Em maio me apresentei quatro vezes com a cantora Gilmelândia, a saber: dia 1 na

Micarana  em  Itabaiana  (Pernambuco),  no  Bloco  Luar;  dia  2  no  Petrofest  na  Orla  em

Petrolândia  (Pernambuco)  no  Bloco  Pileque;  dia  23  na  Tucano Folia  em Tucano (Bshia)

tocamos para a pipoca89; dia 29 tocamos na Laje Folia em Lajedo (Pernambuco), no Bloco

Tanto Amor. Neste período o grupo Aço do Açúcar fez uma temporada de quatro  shows no

Teatro  do Instituto  Goethe  do ICBA, nos  dias  21 e 22 de  maio,  e  1  e  2  de junho.  Esta

apresentação marcou a estreia do repertório inédito do grupo para a gravação do CD Aço do

Açúcar que já se encontrava em fase de pré-produção, e já sabíamos que em 2005 o grupo iria

participar, em Paris, no Théâtre du Rond Point, do musical Mambo Místico, de Aldo Brizzi e

Alfredo Arias, com previsão de ficar dois meses em cartaz. Isto nos fez acelerar o processos

de  produção  do  álbum,  para  que  pudéssemos  ter  o  CD  a  tempo  para  fechar  shows de

lançamento durante ou após nossa temporada na França.

No repertório do álbum entraram músicas minhas e de Brizzi, assim como algumas

parcerias dele com Carlos Rennó e Arnaldo Antunes. Entre as músicas que foram tocadas

estão “Cantigas Yemanjá”, “Giuliana” e “Mistério de Afrodite”, todas marcadas por elementos

eletrônicos e uma forte pulsação rítmica, construindo uma melodia envolvente. Luisinho do

Jêje utilizou os atabaques e toques ancestrais para exprimir a vitalidade e magia dos ritmos

afrobrasileiros.

No dia 7 de junho 2004, recebi meu diploma de Licenciado em Música pela UFBA

após doze anos de curso, entre interrupções e retornos. Concluí a graduação com o relatório

sobre o Curso de Harmonia e Improvisação para Violão e Guitarra, que ministrei sob a orien-

tação de Cristina Tourinho. Tourinho havia sido minha professora de violão no curso básico,

quando eu ainda tinha doze anos; foi também minha orientadora na graduação e na pós-gradu-

89 “Pipoca” é um termo popular que se refere ao público que está fora das cordas dos blocos de carnaval.
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ação durante o mestrado. Cristina transformou-se em educadora de renome, e tive a chance de

confrontar várias práticas do âmbito popular com práticas e conceitos que caracterizam o vio-

lão erudito, base de sua formação enquanto musicista e educadora. Participei do seu curso

Formação de Professores de Violão, cobrindo vários pontos sobre dar uma aula de violão.

No dia 11 de junho, participei do Festival de Jazz de Ferrara no Palazzo Ludovico il

Moro. O espetáculo foi anunciado como "Aldo Brizzi & Aço do Açúcar”. O grupo viajou em

formação de quarteto com a cantora Graça Reis, eu no violão, Luisinho do Jêje na percussão e

Aldo Brizzi na direção musical e programação eletrônica. De lá seguimos para o estúdio do

produtor Francesco Sardella, que fica na cidade de Monsano, onde registramos o primeiro CD

do grupo, intitulado  Aço do Açúcar. Este álbum tem duas composições minhas em parceria

com Aldo Brizzi, "Lua Luz" e "Duende Del Mar". Nesse momento, enquanto viajo, é anuncia-

da a classificação de uma composição minha intitulada “Lendas dos Gerais” entre as finalistas

do II Festival de Música da Rádio Educadora (IRDEB).

Naquele mesmo ano, em 7 de julho de 2004, fui premiado no Troféu Caymmi com

meu show "Curva do Tempo" na categoria melhor instrumentista. Este prêmio foi muito espe-

cial, pois estava prestes a fazer trinta e três anos de idade, a idade de Cristo, e sempre quis ser

instrumentista. Receber uma premiação como reconhecimento da minha formação foi regozi-

jador, neste sentido de ser o que me propus ser. Foi uma noite de festa, e outros músicos e ins-

tituições com quem eu tinha alguma relação foram premiados, como: Graco Vieira, da banda

Scambo, que tinha feito aulas de guitarra no ano anterior comigo; Marcia Castro, de cujo ál-

bum participei; Aline Cunha, com quem toquei no grupo Black Soul Blues; Luciano Bahia,

com quem tinha gravado guitarra na faixa “Queda”, de sua autoria; a Escola de Música da

Ufba, premiada pelos cinquenta anos de fundação, onde tinha delineado uma parte da minha

formação musical; a banda Pimenta Nativa, premiada na categoria CD de axé, com quem ha-

via trabalhado na década de 90; e Aldo Brizzi, com o prêmio CD Categoria Especial para o ál-

bum Brizzi do Brasil. Nesse mês continuei os trabalhos com a cantora Gilmelândia, e fizemos

algumas apresentações. No dia 15 de julho tocamos na Exposserra em Serra Talhada; depois

fizemos uma apresentação em Santana, Sousa, São Paulo, Conceição do Jacuípe, fechando o

mês, dia 31 de julho, com um show em palco de um evento político em Eunápolis.

Fiz parte do grupo de professores que participaram dos XIX Seminários Internacionais

de Música promovidos pela Escola de Música da UFBA, em comemoração aos cinquenta

anos de fundação da escola que ocorreu entre 16 de julho e 13 de agosto de 2004. Eu ministrei
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aulas de Improvisação para Violão e Guitarra nos dias 2, 4, 6, 9, 11 e 13 de agosto, das 14 às

16h, na sala 102. Em agosto fiz mais três apresentações  com a cantora Gil nas cidades de

Rondonópolis, Aquidauana e Três Lagoas. Nesse mês apresentei-me com meu  show autoral

no projeto Tom da Bahia, no dia 26 de agosto de 2004, na extinta casa de shows Tom do Sa-

bor, no bairro do Rio Vermelho. No dia 2 de setembro de 2004, participei do show da cantora

Virgínia Rodrigues na Praça Quincas Berro d’Água, às 13 horas. Há quase quatro anos sem

cantar na Bahia, Virgínia voltou a se apresentar em Salvador acompanhada por mim no violão

e Luisinho do Jêje na percussão, com direção musical de Tadeu Marques. Virgínia Rodrigues

é uma ex-integrante do Bando de Teatro Olodum, revelada pelo espetáculo Bye Bye Pelô em

um ensaio do grupo. Eu nunca havia tocado com ela antes, e esta seria a primeira vez que farí-

amos ensaios com um roteiro para um show. Na divulgação do show, ocorreu um equívoco

que gerou alguma polêmica. Uma reportagem na imprensa informou que Virgínia levaria ao

público do Pelourinho os “Afrossambas”, do seu mais recente CD, Mares Profundos. No en-

tanto, a cantora negou a notícia em entrevista posterior, afirmando que o repertório traria com-

posições de Villa-Lobos, Gilberto Gil, Ângela Rô Rô, Sinval Silva, Ave Maria de Gounod e

Berimbau, a única música que cantaria do seu CD com relentaras dos Afrossambas.

No dia do show, a praça estava lotada e fazia muito sol; foi um desafio fazer o show

pois a música que Virgínia Rodrigues produz tem uma relação com o silêncio e é de caráter

contemplativo, típico de ambientes concêntricos e controlados, como teatros. Mas ainda assim

o show foi bem sucedido, e desde esse encontro venho fazendo apresentações com a cantora

até os dias atuais. Trabalhar com Virgínia é um prazer, pois, além da bela voz, tem um grande

coração para a música e talento para o encontro na arte. O repertório que gravou em seus ál-

buns, e que consequentemente estava presente nas performances, me fez crescer como músico

através de novas experiências, pois tinha que reduzir para o violão os arranjos dos álbuns pre-

servando ao máximo elementos originais, e ao mesmo tempo estar sensível para adequações

às mudanças naturais que acabavam surgindo nas performances.

No dia 9 de outubro de 2004 fiz uma apresentação com a cantora Gilmelândia no Sam-

bódromo na festa Samba Manaus, em Manaus. No dia 30 de outubro toquei no trio

elétrico, na micareta da cidade de Vitória de Santo Antão (Pernambuco), no Bloco Alu Dedé.

No mesmo mês trabalhei mais uma vez como produtor, diretor musical, guitarrista, violonista

e arranjador do festival da Petrobrás em Salvador, Prata da Casa, edição 2004. Em novembro

fiz mais shows com a cantora Gilmelândia na Costa do Sauípe, Itaboim (Minas Gerais), Ma-
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ceió e Natal. 

Simultaneamente à agenda de shows e ensaios, continuei as atividades como professor

dos Cursos Noturnos de Música da UFBA, e em outubro fiz um show em Fortaleza com a

cantora Virgínia Rodrigues em um festival que acontecia no centro de convenções da cidade.

O show estava marcado para as 21 horas, mas momentos antes de entrarmos no palco a mesa

de som apresentou problemas técnicos, e o show teve seu início retardado para as 23 horas, e

tivemos que ficar esperando pacientemente no camarim. Enquanto esperávamos, a atriz Fer-

nanda Montenegro veio ao camarim saudar Virgínia e confortá-la com relação à lamentável

espera.

No dia 28 de outubro de 2004, o cantor, compositor e produtor J. Velloso lança seu pri-

meiro CD, intitulado Aboio para um Rinoceronte. O lançamento foi realizado com um show

no Teatro Vila Velha. J. Velloso assinou a produção artística do disco, que contou com a assis-

tência de direção da cantora Mariene de Castro, e com arranjos meus e de diversos músicos, a

exemplo de Luciano Bahia, Ulisses Castro, Paulo Dáfilin, Danilo Santana, Sérgio Otanazetra.

Entre as músicas havia "Mãe Eterna" (de Alexandre Leão e J. Velloso), que teve um arranjo

em linha pop e foi dedicada a Clara Velloso, mãe do músico falecida no dia 22 de junho de

2017; "Voz da Alegria" (de Roberto Mendes e J. Velloso), em que fiz um arranjo sobre uma

estrutura rítmica caribenha, na qual Jota canta ao lado de Caetano Veloso; e “Vida Marinha”,

canção que compus em parceria com J. Velloso e gravei no meu primeiro álbum.

No dia 10 de novembro fiz uma apresentação no Bahia Café com a cantora e composi-

tora Sylvia Patricia. Após uma recente temporada de shows na Espanha ela fez este com músi-

cas dos quatro CDs até o Purpurina 37, cujo lançamento vinha sendo trabalhado. No repertó-

rio do estavam músicas como "Mil Pedaços e Crac", "Namoradeira", "Sua Mãe", "Uma TV e

um Gato", "Marca de Amor Não Sai" e "Não Quero Saber Seu Nome", além de 

composições de Nelson Motta, Orlando Moraes, Tony Costa e outros. Com músicas gravadas

por Zélia Duncan, Nico Rezende e diversos outros artistas, Sylvia Patricia, foi a primeira ar-

tista baiana a receber o Prêmio Sharp de Cantora Revelação na categoria pop rock.

No dia 12 de novembro 2004, foi exibido o meu show no programa Especial da Meia

Noite, da TVE, como parte da programação especial de comemoração dos dezoito anos da

emissora. O show havia sido gravado pela emissora em janeiroaquele para ser exibido ao lon-

go daquele ano. O show rendeu vários elogios aos membros do grupo que tocaram comigo,

que vieram relatar posteriormente como as pessoas vinham saudá-los e como estava sendo
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uma ferramenta de marketing profissional.  

No período fui contactado pela empresa de cordas Elixir Strings para ser endorser das

cordas de guitarra e de violões de aço por um período de seis anos. O guitarrista Demma K.,

que havia sido meu vizinho em Los Angeles, trabalhava em parceria com a empresa e indi-

cou-me. Depois de acertadas as questões contratuais, o pessoal da empresa começou a me en-

viar pacotes com caixas de cordas de violão, de guitarra e de contrabaixo, além de acessórios

como correias, camisetas, calções, adesivos, canetas e broches para divulgação. A empresa co-

meçou a lançar no mercado cordas de alta durabilidade no mercado, e queria fazer um experi-

mento para ampliar mais ainda a durabilidade das cordas. O gerente da empresa de cordas en-

trou em contato e disse-lhe que Salvador é uma das cidades com maior nível de salitre e cor-

rosão atmosférica do Brasil, e que seria um bom lugar para o experimento. Ele então enviou

cordas para que distribuísse entre alguns guitarristas de Salvador na condição que eles as en-

viassem de volta por correio após três meses para que fossem analisadas. Após alguns meses,

a empresa lançou no mercado um novo modelo de cordas mais resistente ainda, com o selo

“Anti Rust” e de grande sucesso no mercado de cordas.

Durante o verão o meu nome foi incluído no site do Musicians Institute, na página

Success Stories dos arquivos dos alunos que tiveram proficiência em suas carreiras profissio-

nais. Nesse período fiz mais shows com a cantora Gilmelândia, nas cidades de Pompeu (Mi-

nas Gerais), Sauípe, Bom Jesus da Lapa e Maceió. O processo de organização para a viagem à

França com o grupo Aço do Açúcar já estava encaminhado com um ano de antecedência. Aldo

Brizzi estava fazendo a trilha do musical Mambo Místico, que iria estrear no primeiro semes-

tre do ano seguinte nas três cidades francesas: Paris, Nantes e Marselha. Eu continuaria traba-

lhando com a cantora Gilmelândia até o carnaval, depois partiria para trabalhar no musical.

2005 seria o ano do Brasil na França, e muitos artistas brasileiros estariam por lá se apresen-

tando. O projeto do musical em que eu estava envolvido era fomentado pelo governo francês,

que nos cedeu bolsas de estudo na Aliança Francesa na Barra. Eu e Luisinho do Jêje começa-

mos a frequentar as aulas semanais de francês em busca de autonomia para a nossa viagem.

O réveillon de 2005 para 2006 fiz com a cantora Gilmelândia, e no dia 15 de janeiro

tocamos na micareta de Almenara (Minas Gerais) fazendo um percurso de quatro horas; no

dia 16 tocamos no Lapa Folia, em Bom Jesus da Lapa, também quatro horas de percurso. Esse

ano fiz o último carnaval com a cantora Gilmelândia, realizando cinco apresentações entre os

dias 3 e 9 de fevereiro. Nesse ano a cantora foi indicada ao Grammy Latino na categoria Me-
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lhor CD de Música Brasileira com o disco O Canto da Sereia, lançado pela EMI. Na quarta-

feira de cinzas segui para Paris, passando antes quatro dias em Buenos Aires para passeios.

Durante o carnaval, no dia 23 de fevereiro 2005, foi exibido na TVE o meu show gravado no

IRDEB para a comemoração dos dezoito anos da emissora.

Ao chegar em Paris, tive dez dias de longos ensaios com até doze horas de duração

para o espetáculo Mambo Místico, dirigido por Alfredo Arias. Participei com o grupo Aço do

Açúcar, junto a um grupo multicultural de atores e músicos cubanos, argentinos, franceses e

brasileiros, realizando um total de cinquenta e duas apresentações entre as cidades de Nantes,

Paris e Marselha. A peça era uma comédia musical que tinha atores como atores Alfredo Ari-

as, Marilù Marini, Alma Rosa, Sandra Rumolino, Graça Reis, Jacques Haurogné, Giorgio Fa-

elli e Raul Paz.  O grupo Aço do Açúcar juntou-se ao percussionista Kaboduca, ao bandoneo-

nista Eduardo Garcia e ao baixista Daniel Díaz para compor o grupo que tocou durante o es-

petáculo. Enquanto isso, a gravação do meu show foi exibida mais uma vez no dia 11 de abril

2005, pela TVE, na comemoração dos dezoito anos da emissora.

Ainda na França participei com o grupo Aço do Açúcar do "Festival les Musiques de

Marseille". Depois de terminado o musical Mambo Místico, fiquei em Paris por mais um 

tempo durante os meses de junho e julho, pois houve possibilidades de trabalho e havia regu-

larmente muitos  shows de artistas estrangeiros e brasileiros, em decorrência das comemora-

ções do Ano do Brasil na França. Foi um período muito bom, no qual tive a oportunidade de

estar em contato com uma cultura tão pluralizada e marcada pela arte como a francesa. Em

meados de julho voltei para o Brasil; porém, antes do meu regresso, foi exibida no dia 11 de

julho de 2005, às 19 horas, no “Especial das Sete”, a reprise do show gravado para a comemo-

ração dos dezoito anos da emissora TVE, em seguida repetiu-se a transmissão do show na

programação do dia seguinte às 4 horas da manhã. 

Após a temporada de quase seis meses na França fui convidado a fazer direção musi-

cal e tocar em uma temporada de quatro apresentações com a cantora Mariene de Castro reali-

zadas no Teatro SESI/Rio Vermelho. O repertório90 foi composto por músicas de seu álbum

Abre Caminho, que havia sido lançado àquele ano, 2005. Nesse show toquei violão de náilon

90 Músicas marcantes como “Abre Caminho” de Roque Ferreira, J. Velloso e Mariene de Castro; “Raiz” de J.
Velloso e Roberto Mendes; “Nonô” de Roque Ferreira; "Flor de Muçambê" de Roque Ferreira e “Cantigas de
São Cosme e São Damião” de domínio público, foram apresentadas ao público além de outras composições
como: “Disparada”; “Gente Humilde”; “Camaleão Vaidoso”; “Ladainha”; “Dona dos Teus Ói”; “Kalú”; “Cantiga
de Cangaceiro”; “Coração Vagabundo”; “Prece de Pescador”; “Quando eu me chamar”; “Falsa Baiana”; “Lá
vem a Baiana”; “Vizinha”; “Vatapá”; “Samba de Terreiro"; “Garaximbola”; "Toda Beleza".
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e violão de doze cordas. O grupo contava ainda com Silvinho do Acordeon, na sanfona, e Fe-

lipe Alex, na percussão. Após a primeira apresentação, dei uma carona a Felipe Alex; ao che-

gar no trecho do Dique do Tororó, na curva do estádio de futebol, deparei-me com um carro

na contramão vindo em nossa direção, desviei do carro, em seguida do muro e deixei-o em

casa.

Voltei a construir uma agenda de apresentações do meu trabalho autoral e me apresen-

tei no projeto Jazz no Pátio, que aconteceu no pátio do Instituto Goethe, no dia 30 de setem-

bro 2005, às 18 horas. O projeto Jazz no Pátio tinha como produtora Mônica Koester Gobbo.

O projeto trazia a música interpretada por instrumentistas baianos ou radicados na cidade,

com seus grupos e performances instrumentais. O projeto Jazz no Pátio passou a contar em

sua programação nos meses seguintes com a participação dos músicos Rowney Scott, Mou

Brasil, Diego Bruno, Ivan Bastos, Joatan Nascimento, e outros.

No dia 30 de outubro de 2005, um domingo, participei da apresentação do grupo vo-

cal-percussivo de batucada baiana e música de rua, o Kissukilas. A apresentação ocorreu das

19 às 22 horas e 30 minutos no Centro Comercial Santa Madalena, na Avenida Vasco da 

Gama, e estender-se-ia semanalmente até março do ano seguinte, finalizando em um sábado

de carnaval. Além da minha participação na guitarra, os outros membros do grupo eram Luisi-

nho do Jêje na percussão e voz, Nem Cardoso na percussão e voz, Tedy Santana na bateria,

Kiko Souza na flauta, Felipe Alexandro e Marcelo na percussão.

O significado do nome vem do quimbundo, língua bantu da África Central, que quer

dizer sonho real. A banda tem como matriz da estética musical o samba situado na nação jêje,

que por sua vez tem matriz no terreiro Zogodô Bogum Malê Runtó, no Engenho Velho da Fe-

deração. Vale comentar que, devido às condições históricas e geopolíticas estabelecidas na ci-

dade do Salvador, não há um purismo entre as nações africanas presentes na cidade; pois, em-

bora muitos costumes se preservem, muitas misturas e combinações entre os povos e suas he-

ranças culturais ocorreram.

O grupo Kissukilas trouxe em suas composições influências de ritmos africanos e nor-

destinos combinados entre tambores e voz, acompanhada por vezes por um violão que Luisi-

nho do Jêje toca. Do Jêje convidou-me para integrar o grupo e passei a fazer ensaios, bem

como apresentações. Muitas das vezes a orquestração era voz, guitarra, flauta e cinco percus-

sionistas; e para que soasse equilibrado ,tinha que trabalhar elevando o volume da guitarra,

equalizar a timbragem com relação ao todo e organizar as ideias musicais guitarrísticas, que
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por sua vez tinham que achar um equilíbrio expressivo na forma das músicas. Outro ponto im-

portante a ressaltar foi a questão do comportamento rítmico do swing como idioma caracte-

rístico do grupo e de sua nação marcado pela dança que ancestralmente está indissociável da

música e de outras ações do cotidiano daqueles que se expressam musicalmente. 

As músicas se situavam em gêneros brasileiros como sambas, ritmos de candomblé,

maracatu, forró, xote e baião, que se misturavam nos arranjos do  show.  Algumas canções

uniam o samba do Recôncavo ao samba de caboclo, mas cada música trazendo uma nova va-

riação. Os tambores do grupo foram confeccionados por Luisinho do Jêje, que os montou com

peles de couro de bode e outros com peles de cobra; alguns tonéis adquiriram peles, virando

surdos de tons graves; alguns atabaques foram encourados e efeitos criados, amarrados com

cordas e panos coloridos e desenhados para propiciar uma experiência visual a quem assiste e

de pertencimento a quem toca a percussão.

No dia 2 de dezembro de 2005 participei do projeto Jazz no Pátio que aconteceu no

pátio do Instituto Goethe no ICBA às 18 horas. No dia 10 de dezembro participei do show

“Celebração do Samba” como diretor musical e instrumentista, realizado na Concha Acústica

do Teatro Castro Alves pelo VI Mercado Cultural e no dia 15 de dezembro foi às 3 horas e 15

minutos o “Especial da Madrugada”, reprise do show gravado para a comemoração dos dezoi-

to anos da emissora TVE. No dia 17 de dezembro, participei da banda que acompanhou vários

artistas do axé no show beneficente “Axé Pra Você”91. No período dirigi o projeto Petrobrás

Prata da Casa 2005, e já me preparava para a viagem que aconteceria no meio do ano para a

Califórnia, onde estudaria engenharia de áudio por seis meses.

Como havia estado fora no último semestre, não me preocupei em tocar no réveillon;

mas naquele verão começaram a surgir convites para participações em shows, como o de Syl-

via Patricia, que me convidou junto à percussionista Mônica Millet para participarmos do pro-

jeto A Primeira do Mês, realizado no dia 9 de janeiro 2006. A apresentação fio no bar Las

Margaritas, na Rua da Paciência no Rio Vermelho. No dia 12 de janeiro fiz uma participação

no show do Duo Sense realizado no Theatro XVIII, no Pelourinho. O duo é formado pelos vi-

olonistas Sérgio Bahia e Júlio Gomes, que foram meus colegas no grupo de violões Lendas e

Crenças, criado por Leonardo Boccia em 1989. Foi um prazer reencontrá-los uma década e

91 Os artistas foram Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Asa de Águia, Babado Novo, Tim-
balada, Ara Ketu, Banda Eva, Cheiro de Amor, Terra Samba, Jammil, Ricardo Chaves, Gil, Harmonia do Samba,
Pimenta Nativa, Planeta Axé, Rapazolla, André Lélis, Carlinhos Brown e Margareth Menezes e cada artista to-
cou entre duas a quatro músicas, sendo quase todos acompanhados pela banda de base.



235

meia depois para continuarmos tocando juntos.

Em 2006 completar-se-iam dez anos em que estive morando em Hollywood pela pri-

meira vez, e achei que seria o momento de fazer uma especialização em uma matéria paralela

à música com a qual também estou em constante contato, que é a engenharia de áudio. Com

os avanços tecnológicos e as facilidades de produzir material de qualidade em casa, em um

homestudio, tornou-se fundamental ter um conhecimento especifico sobre o assunto em minha

carreira. Ademais, queria rever velhos amigos e quebrar um mito que carregava desde sempre:

trabalhar como guitarrista/violonista em um dos maiores polos musicais do planeta, que é o

condado de Los Angeles, na Califórnia.

Enquanto fazia os ajustes finais para viajar no meio do ano, fui mantendo atividades

relacionadas à performance, pois lá fora queria ter experiências musicais ao máximo e da me-

lhor qualidade possível. Para que isso acontecesse de maneira profícua, achei bom estar em

forma, o que me motivou a percorrer uma rotina de prática neste período. O objetivo da práti-

ca foi ampliar o vocabulário guitarrístico e o repertório de música brasileira, pois sabia que

vários guitarristas que trabalhavam em Los Angeles tocavam em grupos de música brasileira,

e seria uma forma de me preparar para eventuais situações de trabalhos.

No dia 16 de março de 2006 fui ao coquetel de lançamento do álbum Luciano Salva-

dor Bahia, que leva o mesmo nome do artista e ocorreu no Solar do Unhão. Eu havia partici-

pado do álbum tocando guitarra na faixa “Queda”, de sua autoria. A música fala de forma

muito particular sobre as relações extraconjugais, e foi divertido gravar guitarra neste contex-

to. No dia seguinte, 17 de março de 2006, apresentei meu show de música instrumental pelo

projeto Jazz no Pátio às 18 horas no ICBA, no Corredor da Vitória. Neste show pude testar

com o público presente as práticas que eu vinha efetivando para a performance das músicas

do repertório. Eu também estava muito atento ao que ocorria em termos políticos, pois a situa-

ção a instabilidade sempre foi recorrente e eu me preparava para mais uma jornada. Nesse

momento o cenário político mostrava a reeleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que

sancionou a Lei Maria da Penha, aumentando o rigor nas punições das agressões contra a mu-

lher, fato importante para sensibilizar os embrutecidos pelo recorrente feminicídio.

Já estava próximo da viagem mas dia 15 de maio de 2006 fiz uma apresentação na

casa de shows e restaurante French Quartier. No final de junho viajei para Los Angeles e ain-

da  neste  mês  ingressei  no  curso  técnico/profissionalizante  de  engenharia  de  áudio,  em

Hollywood, no Recording Institute of Technologie do Musicians Institute de Los Angeles. O
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curso em que havia me inscrito é o curso tradicional de gravação da escola com duração de

600 horas. Logo que cheguei, reencontrei antigos amigos e passei a trabalhar com alguns ar-

tistas da cena musical de Los Angeles, como: Diana Booker, Krishna Booker, Katia Moraes,

Grecco Buratto, Antônio Santana, Mitchell Long, Sambaguru, Leo Costa, Sandro Feliciano,

Zé Bruno, Marta Santamaria, Bossa Reheabs, Zelão, Renni Flores, Leo Nobre, Ana Gazola e

Angelo Metz, fazendo shows em casas de música ao vivo como Tangier, La Ve Lee, Bufallos,

Pasadena Amphitheater, Egyptian Theater, Gaucho's Village e outras. Foi realmente uma ex-

periência única de grande valor para mim estar em contato com tantos grandes músicos de

quem ouvira falar desde meus primeiros passos como músico.

No dia 15 de dezembro de 2006 recebi o diploma do Audio Engineering Program do

Recording Institute of Technologie do Musicians Institute de Los Angeles. No mesmo dia tive

uma apresentação com a cantora Katia Moraes e o grupo Bossa Rehabs no La Ve Lee, em Stu-

dio City. O grupo “Bossa Rehabs” tinha Katia Moraes nos vocais, Cristiano Novelli na bate-

ria, Bill Brendle no piano e Hussain Jiffry no baixo. O guitarrista Al Mackay, do grupo Earth,

Wind & Fire, uma das bandas principais de R&B que fizera grande sucesso em 1975 com o

álbum That's the Way of the World, foi ao show do Bossa Rehabs no restaurante La Ve Lee em

Ventura Boulevard, Studio City, e teceu elogios à minha, performance dizendo que eu era “a

real player”. Gravamos uma versão da canção “Verão", de Rosa Passos e Fernando de Olivei-

ra, para servir como demo, inscrevê-la em alguns festivais e agendar alguns locais para tocar-

mos. Eu fui até a casa de Hussain Jiffry para gravar violões e utilizei a técnica de microfona-

ção XY que havia aprendido no RIT e que Jiffry não conhecia. Embora tivéssemos gravado as

partes individualmente, o som da gravação ficou muito bem produzido; Katia Moraes disse-

me que havia mostrado o registro da música para Oscar Castro Neves e que ele havia gostado

muito, querendo saber quem era o violonista da gravação.

Durante o réveillon toquei baixo elétrico com o guitarrista Angelo Metz e o baterista

Enzo Todesco. Angelo tinha agendado a apresentação como parte dos festejos do pequeno res-

taurante que faria uma promoção de fim de ano para seus clientes. Havia pouco tempo que ti-

nha começado a tocar baixo e fiquei a noite toda tentando seguir as linhas do bumbo que To-

desco tocava, durante a pausa de 15 minutos da apresentação revelei a ele que era guitarrista e

ele entendeu o que estava acontecendo.

Cheguei ao Brasil no início de janeiro e já procurava me articular profissionalmente.

Eu havia adquirido vários conhecimentos sobre produção musical e engenharia de áudio, bem
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como tive muitas experiências de performances musicais. Logo quando cheguei em Salvador,

voltei a fazer o projeto Jazz no Pátio, do ICBA; apresentei-me no Jequitibar na área externa

do SESI e em eventos organizados pela promoter Licia Fabio. Nessa época recebi um convite

para dirigir um show de música brasileira que estrearia na Alemanha no segundo semestre.

No dia 3 de março de 2007, apresentei-me com o cantor Raimundo Sodré em seu

show “Renovado Renovando”, na Casa da Bossa Preservation Hall. O show contou com a par-

ticipação do músico Roberto Mendes e o repertório foi composto por canções inéditas e anti-

gas, como “Filho da Mãe”, “A Massa”, “Magnetismo” e “Beijo Moreno”. No dia 18 de abril

de 2007 J. Velloso estreou temporada de quatro apresentações do show “J. Velloso e os Cava-

leiros de Jorge”, no Teatro XVIII. O repertório trouxe a mistura da música tradicional do Re-

côncavo Baiano com elementos do Candomblé, MPB e pop brasileiro. A banda que acompa-

nhou J. Velloso foi formada por Dailha Mendes na percussão, Gustavo Caribé no baixo, Luci-

ano Salvador Bahia no violão e teclado, e eu na guitarra. O show prosseguiu nos dias 19, 25 e

26 de abril.

No dia 7 de maio de 2007, gravei o programa Som Brasil da Rede Globo acompanhan-

do o cantor e compositor Jauperi. O programa foi uma homenagem ao compositor e cantor

Caetano Veloso, que participou do programa com sua banda. O repertório teve as canções

“Nosso Estranho Amor”, "Como 2 e 2" e "Sampa”. Durante a passagem de som apareceu, um

contrato de concessão de direitos de imagem para a TV Globo e houve um certo constrangi-

mento,  pois nada havia sido combinado previamente e já estávamos lá no estúdio carioca

prontos para gravar. De volta a Salvador comecei o trabalho de direção musical, os ensaios e o

desenvolvimento de arranjos para o espetáculo musical Born to Samba, através de encontros

com o músico Yacoce Simões, que tocou teclados na turnê, seguido dos outros integrantes. Fi-

zemos algumas gravações em meu homestudio para a divulgação do trabalho, e ensaiamos na

escola de teatro Sitorne, atual Ponto 55, cujos donos, Teresa Costa Lima e Paulinho Oliveira,

foram colegas da escola Ana Néri na década de 1980.

No dia 17 de agosto de 2007 realizei uma apresentação com a cantora Virgínia Rodri-

gues em Salvador, no restaurante "Tom do Sabor", no Rio Vermelho. O  show teve canções

inéditas do seu quarto álbum, que estava pronto para ser lançado pela Gravadora Biscoito

Fino, além de faixas dos seus álbuns Sol Negro e Mares Profundos. Estavam presentes tam-

bém no repertório outras canções de grandes compositores da MPB, a exemplo de Chico Bu-

arque, Tom Jobim e Vinícius de Morais. Na apresentação, Virgínia propunha-se promover o
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encontro entre o erudito e popular que se tornou sua marca para o público dos diversos países

por onde passou.

Após o show com Virgínia Rodrigues, viajei com o grupo de 25 pessoas do musical

Born to Samba para a Alemanha. O espetáculo esteve em cartaz nas cidades de Hamburgo e

Munique entre os dias 24 de agosto e 6 de novembro de 2007, realizando um total de 60 apre-

sentações, distribuindo-se entre setes semanas na primeira cidade e três na segunda. Este espe-

táculo foi uma produção alemã dirigida por Toby Gough - diretor angloafricano dos espetácu-

los Bollywood, Lady Salsa e Havana Rumba dentre outros. O show tinha o objetivo de pro-

mover no palco o encontro dos antigos sambadores de diferentes vertentes do samba com a

nova geração do samba urbano. Participaram do show os senhores do samba Bule-Bule, Rai-

mundo Sodré e Mateus Aleluia, e a nova geração de músicos do bairro do Candeal, com o

grupo BitGaboott, e da cidade de Santo Amaro, como Gustavo Caribé, Kiko Souza e Da Ilha

Mendes, juntamente com capoeiristas e dançarinos. Foi uma experiência muito rica sob vários

aspectos, pois tive que assumir responsabilidades que até então não se haviam mostrado ne-

cessárias em minha carreira. Nunca havia conduzido ensaios com música, dança, texto e ilu-

minação simultaneamente; além de exercer a função de músico, cantor, tradutor, produtor mu-

sical, produtor executivo, negociador, psicólogo e tantos outros afazeres. Foi um desafio que

aceitei de bom grado.

No final de 2007, ao retornar da Alemanha, fui convidado por Carlinhos Brown para

compor sua banda fazendo shows no Museu do Ritmo ao longo do verão, e fizemos o evento

Sarau du Brown no dia 26 de novembro. O Sarau du Brown é um evento que estava estreando

e ousava misturar música, moda, teatro, dança, audiovisual e artes plásticas com a participa-

ção de artistas convidados. Após o primeiro Sarau du Brown, viajamos no dia 29 de novem-

bro para shows em Málaga, na Espanha, e nas Ilhas Canárias. Depois do retorno, fizemos mais

duas apresentações no Sarau du Brown, nos dias 10 e 23 de dezembro de 2007, seguidas do

show do réveillon, que aconteceu no Farol da Barra com transmissão ao vivo pela Rede Glo-

bo. Vavá Furquim era o técnico de som, e lembro-me de conversarmos no camarim sobre os

perigos do ostracismo artístico.

Ao fim de ano, entre as apresentações de Carlinhos Brown, consegui agendar o dia 15

de dezembro, um sábado, para uma apresentação em formação de trio (guitarra, baixo e bate-

ria) no projeto Jazz no Pátio, no Goethe Café & Lounge. Neste dia estive acompanhado dos

músicos Erik Firmino, no baixo, e Marcelo Brasil, na bateria. No dia 17 de janeiro, participei
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da festa Enxaguada, realizada no Museu du Ritmo, e nesse mês fizemos mais uma apresenta-

ção no evento Sarau Du Brown, também no mesmo espaço. Fiz uma apresentação no Jequiti-

bar no dia 21 de janeiro na varanda do Sesi, e a cantora Virgínia Rodrigues fez uma participa-

ção especial cantando “Tempo de Amor”, de Baden e Vinícus. O Carnaval de 2008 começou

no fim de janeiro e seguiu até a quarta feira de cinzas, 6 de fevereiro. Nesse período fiz 5

apresentações com Carlinhos Brown produzidos pela sua empresa Nariz de Borracha. No mês

de janeiro fiz apresentações do meu trabalho autoral no Jequitibar Café, na Varanda do SESI,

no Rio Vermelho. Nessa temporada, estava sendo acompanhado por Gustavo Caribé no baixo,

Da Ilha e Luisinho do Jêje na percussão.

No dia 14 de fevereiro de 2008, fiz uma apresentação como violonista acompanhando

a cantora Virgínia Rodrigues na casa de shows e restaurante Tom do Sabor, no Rio Vermelho.

O repertório do show foi um apanhado dos três primeiros discos da cantora, e teve a participa-

ção especial do percussionista Luisinho do Jêje em algumas músicas no fim do show. Nesse

momento uma composição minha, "Quando Eu Ya" foi selecionada para ser a faixa de abertu-

ra do CD promocional da Elixir Strings, no qual eu era patrocinado, intitulado Brazilian Gre-

at Music 2 e distribuído em toda a América Latina. 

Após cumprir os últimos compromissos profissionais pós-carnaval, segui viagem para

Zurique, onde aconteceu mais uma temporada de três semanas do espetáculo Born to Samba.

Nessa edição do espetáculo acumulei, além das mesmas funções do ano anterior, a de modera-

dor do show, onde faria a narração dos textos do espetáculo. Agora tocava, dirigia e falava in-

terpretando em inglês. Tive que me superar para ser bem sucedido nesta empreitada. Nessa

edição da Suíça vieram o sambista Riachão e o cantor Jauperi.

Já de volta ao Brasil, retornei as apresentações do meu trabalho autoral no dia 18 de

maio de 2008, no Palacete das Artes na Graça. No dia seguinte, 19 de maio, participei do

show de J. Velloso e Os Cavaleiros de Jorge, no Jequitibar Café, na Varanda do SESI, no Rio

Vermelho. Nesta noite fiz meu show de abertura tocando em quarteto com Gustavo Caribé no

baixo, Da Ilha Mendes e Luisinho do Jêje na percussão.

Nesse período trabalhei no projeto de produção do documentário em DVD Samba de

Roda na Palma da Mão, de 2008. Participei das gravações como engenheiro de captação de

áudio, responsável pela mixagem e masterização do projeto. Eu utilizei um gravador portátil

Zoom H2 e uma placa portátil Digidesign Mbox2 para fazer a captação de áudio; pensei em

levar mais equipamentos, mas muitas das ações eram espontâneas e precisava de algo que es-



240

tivesse à mão pronto para gravar no ato da manifestação. Foi assim, por exemplo, quando che-

gamos à vila de Belém de Cachoeira, no exato momento em que estavam acontecendo apre-

sentações de grupos de samba chula em um palco montado em frente à igreja da cidade, com

o público dançando no barro e na areia em pleno meio dia. A equipe de filmagem desceu do

veículo já filmando, e eu com o gravador registrando tudo. Depois o áudio captado passou por

um processo de equalização e masterização que elevou sua inteligibilidade e qualidade sono-

ra.  

O documentário Samba de Roda na Palma da Mão traz relatos de cantadores e conta-

dores de histórias sobre o samba de roda no Recôncavo Baiano. Através desse projeto tive

acesso a um rico material, podendo registrar e participar de encontros com pessoas quase es-

quecidas na frágil memória da nossa cultura: algo que para mim não tem preço, mas tem todo

o valor de um longo caminho percorrido desde minha infância.

No mês de julho fiz duas apresentações com J. Velloso e Os Cavaleiros de Jorge na

casa de shows Boomerang, no Rio Vermelho, nos dias 8 e 15. O projeto foi batizado de ensaio

itinerante Terça Boêmia Poética, e a cada semana contou com a presença de convidados. Na

primeira apresentação, participaram como convidados o forrozeiro Targino Gondim, o ator

Jackson Costa, Virgínia Rodrigues e eu ao violão. Eu participei do show com Os Cavaleiros

de Jorge, banda que esteve formada por Dailha Mendes na percussão, Gustavo Caribé no bai-

xo e Luciano Bahia no violão e teclado.

No mês de agosto participei como guitarrista, arranjador e coautor do show "Eu... por-

que sou percussivo", do percussionista Orlando Costa, que foi apresentando às 20h, no largo

Tereza Batista, nos dias 19 e 26 de agosto de 2006. O show integrou a agenda do Programa

Pelourinho Cultural, da Secretaria de Cultura da Bahia, e apresentou temas do primeiro CD do

músico, de mesmo título do show, que estava em fase de pré-lançamento. Orlando Costa havia

acompanhado Ney Matogrosso, Marisa Monte, Caetano Veloso, Leo Gandelman, Eumir Deo-

dato, Fagner, Marina Lima e Carlinhos Brown, dentre outros artistas. O espetáculo mostrou

uma mistura de sons e ritmos tocados por instrumentos indianos, africanos, árabes e cubanos.

O grupo que o acompanhou era formado pelos percussionistas Peu Meurray, Luisinho do Jêje,

Binho e Felipe Alex, pelo baterista Tito Oliveira, por mim eu  e pelo contrabaixista Eric Fir-

mino. Entre as composições foram apresentadas "Vera Cruz", de Milton Nascimento; "Clara",

em homenagem à sua filha; e a canção que dá nome ao seu show.

Em setembro de 2008, participei do 15˚ PercPan 2008 (Panorama Percussivo Mundial)
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como guitarrista no show  "Eu... porque sou percussivo" do percussionista Orlando Costa. O

repertório foi o mesmo da temporada no mês anterior, no Pelourinho. No dia 30 de setembro

de 2008, fiz show com Virgínia Rodrigues em Teresina no Projeto Seis e Meia, no palco do

Theatro 4 de Setembro. Eu toquei violão e João Bani, percussão. Em seguida fizemos um

show em Araraquara, no estado de São Paulo.

Naquele ano finalizei a produção do CD de J. Velloso, que ainda estava por sair, e fiz

shows com o próprio na Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho, em Aracaju e na Virada

Cultural de São Paulo. Acompanhei Roberto Mendes e Mariene de Castro no show realizado

no TCA de Salvador em comemoração ao título da capoeira e do samba de roda como patri-

mônios imateriais e históricos da humanidade. Ainda com Roberto Mendes, toquei no lança-

mento do CD Cidade e Rio, realizado na Modern Sound (no Rio de Janeiro), e fiz shows com

ele no Pelourinho e Tom do Sabor. Realizei uma temporada de shows autorais no Tom do Sa-

bor, em formato de trio, acompanhado por Vitor Brasil na bateria e Gustavo Caribé no baixo;

em seguida realizei três apresentações em exposições de arte no Museu Rodin.

No verão, recebi um convite para integrar a banda da cantora Margareth Menezes; e,

depois de mais de uma década desde o nosso primeiro encontro, voltei a trabalhar com a artis-

ta. O diretor musical, que também era guitarrista, havia saído do trabalho às vésperas do ve-

rão, e entraram em contato comigo para que eu assumisse o posto. Naquele verão, comecei a

gravar em meu homestudio chamado Curva do Tempo, o álbum do compositor e cantor Tiga-

ná Santana, Maçalê, produzido e dirigido por Luiz Brasil. Neste mesmo período foi anuncia-

do, através de edital, o concurso para a vaga de professor no curso de Música Popular da

UFBA, que estava por iniciar no primeiro semestre do próximo ano. Eu deixava o estúdio ar-

rumado para gravação, depois vinha para a sala para praticar a minha performance que faria

no concurso e estudar os dez pontos para preparar os respectivos planos de aula que seriam

sorteados um dia antes da aula. Eu gravei as faixas "Dembwa" e "Do Alto”. Enquanto estuda-

va para o concurso, cumpria a agenda de shows de Margareth Menezes. Fizemos uma apre-

sentação no réveillon para a entrada de 2009, no hotel Iberostar Praia do Forte.
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5 DOCÊNCIA EM MÚSICA POPULAR E NOVOS DESAFIOS (2009 - 2017)

No início de 2009 eu estava no final do processo de preparação para o concurso da

UFBA92, que ocorreu em janeiro. Os candidatos foram avaliados através de exames, a saber:

uma prova prática com performance comentada de 50 minutos de duração, uma aula sobre um

dos dez pontos selecionados no dia anterior e a pontuação por titulação. Houve um sorteio no

dia anterior à prova da aula expositiva, e o ponto selecionado foi “Jimi Hendrix”. Isto me dei-

xou mais tranquilo; pois, embora não tivesse dificuldades com os outros pontos, tinha mais in-

timidade com as informações sobre Hendrix, de quem era fã desde a infância. A minha prova

prática estava marcada para as 7 horas da manhã; eu estava naturalmente ansioso e dormi ape-

nas no período das 3 às 5 horas da madrugada, para haver tempo hábil em poder pegar o bai-

xista Eric Firmino e o baterista Victor Brasil com seus respectivos instrumentos. Chegamos

cedo na UFBA, a tempo de montarmos o equipamento e passarmos o som para estarmos pron-

tos na hora exata.  

A música de corte foi “Chega de Saudade”, que é extensa e demanda muita concentra-

ção. Eu estava cansado, mas minha motivação era máxima, e sentia-me muito focado em di-

vertir-me na performance, buscando relaxar e transmitir prazer através da vivência do fazer

musical. Este era meu plano desde sempre, tocar para libertar-me e sentir-me bem, e assim fa-

ria em meu concurso para professor de música. A apresentação saiu muito próxima do que tí-

nhamos ensaiado, e conseguimos efetivar uma boa performance. Isso me ajudou a ser aprova-

do no concurso.

Em paralelo ao concurso, continuei cumprindo a agenda de ensaios e shows da cantora

Margareth Menezes. Fizemos o carnaval daquele ano no fim de fevereiro com o bloco Os

Mascarados, embalados pelo discurso musical do Movimento Afropopbrasileiro. Margareth

Menezes havia consolidado sua carreira ao longo dos últimos anos, desde 1987, com “Faraó”

e sua turnê com David Byrne, "Dandalunda" em 2001 e “Toté de Maiangá” em 2003. Eu já

havia trabalhado com ela dez anos antes em 1999, e desde sempre foi um prazer trabalhar e

fazer música nos palcos. 

92 Os pontos do concurso foram: (1) O violão e a harmonia na música de Chico Buarque; (2) Condução rítmica
em gêneros brasileiros; (3) O estilo violonístico de Baden Powell ; (4) O estilo guitarrístico de Toninho Horta ;
(5) Jimi Hendrix ; (6) Características instrumentais e funcionais do choro ; (7) Improvisação modal; (8) A guitar-
ra e a Tecnologia, processamento de som; (9) Análise da Contribuição de João Gilberto para a música popular
brasileira; (10) Metodologia e estratégia para o desenvolvimento da percepção no ensino popular. Estes pontos
foram lançados com o edital do concurso.
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As aulas da universidade começaram logo após o carnaval, no dia 2 de março de 2009.

Comecei ministrando as disciplinas  Guitarra e  Violão em Música Popular,  “Harmonia em

Música Popular e Música de Câmara. A disciplina Harmonia I tratava da revisão de teoria

básica, treinamento para reconhecimento e aplicação de estruturas harmônicas tonais básicas e

apreciação de obras musicais referentes aos elementos estudados. A disciplina Instrumento é a

matéria principal do curso, e visa ao desenvolvimento da habilidade instrumental e à fluência

interpretativa através do estudo de técnica avançada, bem como à execução de obras da Músi-

ca Popular e à prática instrumental completa por meio de interpretações semanais das obras

selecionadas. A disciplina engloba a preparação para participação em performances, recitais,

concertos, seminários, masterclasses e práticas de conjuntos. É exigida uma preparação para

Recital/Concerto de Graduação. A disciplina Música de Câmara trata da prática musical em

conjunto através do desenvolvimento do repertório e de práticas envolvidas na performance. 

Para o desenvolvimento das matérias e o amadurecimento dos professores noviços, co-

meçamos a fazer reuniões semanais onde debatíamos o conteúdo das disciplinas, planos de

aula e aspectos ideológicos do curso de Música Popular. Durante o desenrolar do primeiro se-

mestre, mostrou-se um grande desafio sincronizar as demandas da universidade com a agenda

de  shows de uma artista que tenha uma quantidade expressiva de apresentações e ensaios

como Margareth Menezes, e tive que me afastar desse trabalho. 

Já no fim do primeiro semestre da UFBA, com a diminuição da produção artística em

paralelo, fiz apresentações nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2009 como violonista do show de

Virgínia Rodrigues e Naná Vasconcelos em São Paulo. O grupo contou ainda com a presença

de Lui Coimbra no violoncelo, nessa apresentação realizada no SESC Vila Mariana. Eu já ha-

via feito  shows com Virgínia Rodrigues anteriormente, e o violonista que participava desse

show não pôde estar presente; então fui convidado para substituí-lo no projeto. A produção en-

viou-me um vídeo com uma apresentação passada desse show, e pude trabalhar para aprender

as músicas do repertório. Quando chegamos a São Paulo, fizemos apenas um ensaio no dia

anterior à apresentação em uma das salas de convenções do hotel. O ensaio foi tranquilo para

todos: serviu apenas como processo de rememoração para eles que já haviam feito o show an-

teriormente, e como primeiro contato para mim, que ainda não o conhecia, exceto pelas músi-

cas de Virgínia Rodrigues. As músicas do repertório inéditas para mim foram: “Bocochê”, de

Baden e Vinícius; e “Juízo Final”, de Nelson Cavaquinho. 

Pouco menos de um mês após os shows em São Paulo, viajamos com a mesma forma-
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ção para uma apresentação no dia 2 de julho de 2009, no Festival Mestiço 2009, realizado na

Sala Suggia da Casa da Música, na cidade do Porto, em Portugal. Virgínia Rodrigues descre-

via o que acontecia no palco dessa apresentação como "um encontro espiritual", e Naná Vas-

concelos por sua vez, afirmava que havia em seu canto "todo o lirismo que a África nos deu".

Depois de se apresentarem na abertura do Carnaval do Recife em 2006, o duo iniciou uma co-

laboração que chegou a essa agenda de shows.

Naná Vasconcelos tornou-se um nome consagrado na música popular brasileira, consi-

derado um dos maiores percussionistas do mundo. Ele viveu muitos anos nas cidades de Nova

Iorque e Paris, e tocou com músicos como Gato Barbieri, Egberto Gismonti, Pat Metheny, Jan

Garbarek e Don Cherry no grupo CODONA, um dos precursores do fusion. Em Nova Iorque

dividia o apartamento com Glauber Rocha; e, assim como eu, era fã de Jimi Hendrix. Contou-

me que ouviu muito o álbum Band of Gypsys, de Hendrix, com o berimbau em mãos incorpo-

rando ideias, assim como fazem os guitarristas. Ele tinha essa memória musical dos pregoei-

ros e dos sons nordestinos rurais e rústicos que encantavam as plateias dos palcos por onde

passava com sua arte.

Depois do  show na cidade do Porto, segui com Virgínia Rodrigues para Amsterdã na

Holanda, onde nos apresentamos no dia 10 de julho de 2009. O show foi em formato de duo

no festival "Brazilian Summer Sessions 2009”, que aconteceu na casa de shows Bimhuis. Ti-

vemos como convidado especial o saxofonista Rowney Scott, que estava eventualmente na ci-

dade e participou das músicas “Este seu Olhar”, “Tempo de Amor” e “Labareda”. A apresen-

tação foi bem recebida pelo público e nos congratulamos no final.

Depois do retorno a Salvador, continuei lecionando no curso de música popular as maté-

rias preestabelecidas até finalizar o semestre. Com o cargo de professor e o acúmulo de horas

de trabalho, comecei a ter menos tempo disponível, e tive que selecionar a minha produção ar-

tística de acordo com o novo contexto. No dia 29 de setembro de 2009, fiz uma apresentação

com Virgínia Rodrigues pela Embaixada Brasileira em Londres. O show aconteceu no salão

da embaixada venezuelana e foi muito bastante aplaudido. Na plateia estava o jornalista Ciro

Bocanera, que nos saudou após a apresentação.

No ano de 2010, ingressei no mestrado em busca de uma maior qualificação docente e

progressão acadêmica. Iniciei pesquisa na área de Educação Musical e subárea instrumenta-

ção musical, com o tema “Recôncavo Baiano: Catalogação de elementos musicais idiomáticos

para o ensino de violão e guitarra”. A orientadora foi Ana Cristina dos Santos Tourinho, a pro-
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fessora que me acompanhou durante a infância na iniciação ao violão, depois na graduação

com o TCC e então na pós-graduação. A ideia matricial do projeto foi levantar dados sobre a

música do Recôncavo Baiano para o desenvolvimento instrumental do violão e da guitarra.

Enquanto guitarrista e violonista, eu havia desenvolvido um estilo de tocar que transita entre o

violão e a guitarra, sintetizando elementos idiomáticos dessa música.  

Em abril daquele ano, além das disciplinas da graduação que ministrava, Instrumento (I

e II) e Harmonia I, comecei a coordenar os cursos de extensão em guitarra e contrabaixo, e a

cursar os componentes curriculares Fundamentos da Educação Musical I, Pesquisa Orientada,

Tópicos em Teoria Musical I. Na disciplina Estudos Bibliográficos e Metodológicos I, minis-

trada pelo Docente: Profº Drº Manuel Veiga, comecei a desenvolver um trabalho realizado

como atividade da disciplina com o colega Eric Barreto. O trabalho foi intitulado “Opiniões

da Comunidade da EMUS-UFBA Sobre o Curso de Música Popular”, e foi realizado através

do levantamento de opiniões acerca do Curso de Música Popular da Escola de Música da Uni-

versidade Federal da Bahia. O seu objetivo foi anotar quais as impressões, expectativas, con-

ceitos  e posicionamentos  em relação ao referido curso pelos  membros da comunidade da

EMUS-UFBA.

No primeiro semestre de 2008, a Escola de Música havia aderido ao Programa de Apoio

a Planos de Expansão e Reestruturação de Universidades Federais (Reuni) em decisão tomada

pela Congregação. Foram seis votos em favor a adesão e cinco contra. Para aderir ao Reuni, a

Universidade precisava apresentar uma série de reformulações e propostas ao    Ministério da

Educação, atendendo às seguintes dimensões: 1) Ampliação da Oferta de Educação Superior

Pública; 2) Reestruturação Acadêmico-Curricular; 3) Renovação Pedagógica da Educação Su-

perior; 4) Mobilidade Intra e Inter-Institucional; 5) Compromisso Social da Instituição; 6) Su-

porte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de gra-

duação. 

Como Meta Global, o Reuni pretendeu: (1) Taxa de conclusão média de noventa por

cento nos cursos de graduação presenciais; (2) Relação de dezoito alunos de graduação por

professor em cursos presenciais. Foi neste contexto que a ideia da criação de um curso de

Música Popular, uma demanda antiga, ganhava apoio político e institucional. No entanto, não

se pode deixar de registrar a possibilidade de esse universo musical ser atendido através da

Reestruturação Acadêmico-curricular e Renovação Pedagógica exigidos pelo REUNI aos de-

mais cursos da Instituição.
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Eu desejava fazer este trabalho porque o Curso de Música Popular era, na época, re-

cém-inaugurado, e o tema demonstrava ser curioso; pois, se por um lado era objeto de infor-

mais discussões acaloradas e polêmicas nos espaços da instituição, por outro era muito pouco

discutido nos espaços institucionais oficiais. O trabalho foi realizado por mim e pelo colega

de mestrado Eric Barreto. Para a realização do trabalho, foi desenvolvido um questionário e

encaminhado por e-mail para membros da comunidade EMUS-UFBA (estudantes de gradua-

ção, pós-graduação, extensão, professores, ex-alunos e vestibulandos). O questionário tinha as

seguintes questões: 1) O que você acha de Cursos de Música Popular em Universidades brasi-

leiras? 2) Qual a sua opinião sobre o curso de Música Popular da Emus-Ufba? 3) Qual o perfil

ideal para o curso de Música Popular na Emus-Ufba? A identificação foi opcional. 

Estas questões foram elaboradas com o intuito de que aqueles que as respondessem pu-

dessem dissertar livremente, expondo o que entendem por Música, Música Popular, Ensino de

Música, Universidade, Cursos de Graduação e seus inter-relacionamentos. Este questionário

estava divido em três partes: 1) Breve apresentação do contexto em que, e como, foi criado o

curso, o contexto atual e as motivações pessoais de cada autor; 2) Descrição dos procedimen-

tos metodológicos utilizados na pesquisa e os resultados obtidos; 3) Considerações finais em

três blocos: um bloco por autor, enfatizando perspectivas êmicas e éticas, e outro bloco  cole-

tivo.

A cantora Sylvia Patricia convidou-me para uma breve turnê de dez dias nos Estados

Unidos. Nossa primeira apresentação foi no dia 18 de março de 2010, na casa de shows Elep-

hant Room, em Austin, no Texas, como parte do grande evento SXSW. A feira SXSW (South

X Southwest) acontece desde 1987, durante a primavera americana, e engloba festivais de ci-

nema, música e tecnologia. Durante o evento, tive a chance de visitar uma vasta exposição de

guitarras e equipamentos, com modelos consagrados e novos lançamentos. Muitos artistas de

diferentes lugares do mundo estavam na cidade para visitar a feira e apresentar-se em espaços

da cidade. No dia do nosso show alguns artistas brasileiros estavam se apresentando conosco

no mesmo evento; dentre eles, o cantor Wander Lee. Após o shows de Austin, seguimos para a

casa da sobrinha de Sylvia em Seattle para ficarmos alguns dias até a viagem a Chicago, onde

nos apresentamos no dia 25 de março na casa de shows Uncommon Ground. No dia seguinte,

26, tocamos durante o dia no Chicago Cultural Center.

Após retornar a Salvador comecei os ensaios com Virgínia Rodrigues, pois teríamos

mais apresentações durante o ano. Os ensaios foram realizados na sala de minha casa; embora
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tivesse preparado um quarto da casa para ensaios, ela e eu preferíamos ensaiar na sala, desfru-

tando da sua reverberação natural. Ela se sentia muito mais à vontade durante as performances

no espaço da sala do que estando presa diante de um microfone em um homestudio. O reper-

tório incluía “Hora da Razão”, de Batatinha, músicas do  Afro-sambas de Baden e Vinícius,

como “Tristeza e Solidão”, “Tempo de Amor”, “Consolação”, “Canto de Ossanha”, “Berim-

bau”, “Canto de Xangô” e "Labareda". As apresentações aconteceram nos dias 30 e 31 de ju-

lho de 2010, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador. 

Naquele semestre da universidade, 2010.2, comecei a cursar os seguintes componentes

curriculares da Pós-Graduação: Fundamentos da Educação Musical II, Pesquisa Orientada,

Estudos Bibliográficos II e Tópicos em Teoria Musical II. Em paralelo ao curso da Pós Gradu-

ação, segui com as aulas de Instrumento em Violão e Guitarra, Harmonia II e Música de Câ-

mara. Comecei a desenvolver material para as disciplinas e criei um documento em PDF para

a disciplina de Instrumento que denominei de “Guia de Estudos”93. Nessa apostila digital vêm

conceitos que foram trabalhados em sala com exemplos gráficos do sistemas 594 em oitavas,  5

maior (acorde, arpejo  e escala), 5 menor (acorde, arpejo e escala),  5 em dó (acordes: maior,

menor, sétima maior, sétima dominante, menor com sétima, meio diminuto, menor com séti-

ma maior, aumentado com sétima maior, suspenso com sétima e diminuto com sétima diminu-

ta), e dos padrões diatônicos, de intervalos, rítmicos, e com Escore de Prática Semanal. 

Para as aulas de Harmonia, comecei a produzir os exercícios em PDF no editor de par-

tituras Sibelius e enviar por e-mail para os alunos. Os tópicos dos exercícios estavam relacio-

nados ao conteúdo programático da disciplina. As aulas aconteciam por um período de três

horas-aula semanais, e eu dividia cada aula em duas partes: na primeira, fazia a correção do

exercício com comentários pertinentes ao conteúdo programático; na segunda, expunha um

novo assunto agregado a uma performance musical, seja minha ou de um aluno, com prefe-

rência para performances dos alunos. Esta prática se aproxima dos processos pelos quais mui-

tos músicos, assim como eu, desenvolvem sua musicalidade: sintetizando seus conhecimentos

no ato de tocar. Os curso de extensão em guitarra e contrabaixo seguiu com a minha coorde-

nação. Eu trabalhava com os monitores aspectos que vínhamos trabalhando em sala de aula,

mas adaptados para iniciantes que chegavam sem conhecimento algum do instrumento.

Em agosto voltei a ensaiar meu show para uma apresentação que ocorreu no dia no dia

93 Ver anexos, p. 380-397.
94 Ver anexos, p. 380-393.
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13 de setembro de 2010, no projeto Segunda do Músico, realizado na Praça Tereza Batista, no

Pelourinho. Este projeto tinha como princípio promover o encontro entre músicos de outros

locais do país e músicos de Salvador. Eu participei deletendo como convidado o baterista

gaúcho Kiko Freitas, que na época tocava na banda de João Bosco. Nós tocamos minha com-

posição “Se o Vento Pede Socorro”; "Vento Bravo”, de Edu Lobo; e “Estamos Aí”, de Maurí-

cio Einhorn, Durval Ferreira e Regina Werneck. Eu estava um pouco tenso com o pouco tem-

po de ensaio, o que se tornou um bloqueio a ser transposto durante a performance, embora o

público tivesse reagido de forma positiva à apresentação.

Antes da minha apresentação na “Segunda do Músico”, o guitarrista Grecco Buratto ha-

via entrado em contato comigo avisando que viria a Salvador para uma apresentação com Air-

to Moreira e Eyedentity no XVI PercPan 2009. Buratto, que tinha se hospedado aqui em casa

no ano anterior, perguntou se eles poderiam ensaiar na véspera do show aqui em meu homes-

tudio. Eu falei que achava o espaço pequeno para uma banda de sete pessoas mas ele conhecia

o estúdio e saberia avaliar. Ele disse: “A gente ensaia no closet e não vai ensaiar no seu ho-

mestudio?” Eles vieram ensaiar aqui em casa no dia 3 de setembro para o show do dia 4; eu

filmei e gravei em video alguns trechos do ensaio. No ensaio estavam Airto Moreira, Flora

Purim, Grecco Buratto, Krishna Booker, Diana, Booker, Kit Walker e Gary Brown.

Logo após o meu show em setembro, na Segunda do Músico, comecei a ensaiar o proje-

to “Eu… Porque Sou Percussivo”, do percussionista Orlando Costa. O repertório foi formado

pelas músicas: “Eu porque sou percussivo”, de Orlando Costa e Eric Firmino; “Sim", de Or-

lando Costa; “I Was Brought to My Sense”, de Sting; “Clara”, de Orlando Costa; “Havana

Club”, de Tito Puente; "Broadquest”, de Finley Queye; e “Vera Cruz”, de Milton Nascimento.

Este trabalho teve uma característica colaborativa, onde desenvolvi linhas melódicas de gui-

tarra em algumas músicas a partir de conduções rítmicas apresentadas pelo percussionista,

como em “Sim"  e  “Clara”,  tornando-se  partes  características  das  composições.  A música

“Vera Cruz” foi estruturada sobre o mesmo arranjo pelo qual fui indicado na categoria melhor

arranjo ao Prêmio Caymmi 2000. Apresentamo-nos nos dias 7, 14, 21 e 28 de outubro, na Pra-

ça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador.

No mês de novembro de 2010, voltei a ensaiar o meu projeto autoral “Som das Coisas”

para uma apresentação que aconteceu no dia 25 do mesmo mês na Reitoria da UFBA. Nos

dias 29 e 30 de novembro apresentei-me acompanhando a cantora Virgínia Rodrigues no Tea-

tro Solar Botafogo, na cidade do Rio de janeiro. Esse show contou com a participação do can-
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tor B Negão, que interpretou com Virgínia Rodrigues a música “Noite de Temporal”, de Dori-

val Caymmi. Nós ensaiamos no camarim durante a tarde, pois eu nunca havia tocado antes; eu

conhecia uma versão de Virgínia em duo com Marco Lobo no berimbau e guizos, e acabei

usando-a como referência para harmonizar: fizemos em dó menor com uma condução do vio-

lão situada em um toque de berimbau que acomodei em minha imaginação enquanto tocava o

violão.

No dia 18 de dezembro de 2010 fiz uma apresentação no Teatro Gamboa, em Salvador.

A pauta do show era do cantor Pedro De Rosa Morais, que teve algum impedimento, ligou-me

oferecendo a data e eu aceitei. Aproveitei a oportunidade para fazer um show que há muito

tempo queria fazer: o formato solo. Ensaiei minhas músicas no formato solo com arranjos de

violão mais cheios, para cobrir o espectro harmônico com recursos de técnica de harmoniza-

ção guitarrística de chordmelody. A voz teve um papel fundamental nessas apresentação, pois

fiz a dobra de algumas melodias do violão, e em alguns momentos cantei canções.

No dia 1 de janeiro de 2011, tomou posse a primeira mulher a presidir o Brasil, Dilma

Rousseff. Durante esses dias já estava me concentrando para quatro  shows que ocorreriam

nesse mês em Salvador: o show “Na Fé, na Festa e na Dança", em parceria com Roberto Men-

des, que aconteceu nos dias 08 e 22 de janeiro de 2011, no Ciranda Café e Arte, no Rio Ver-

melho; o show “Movimento”, de Maurício Peixoto, realizado na Sala do Coro do Teatro Cas-

tro Alves no dia 9; o show "Bem Brasileiro", de Suzana Bello, realizado nos dias 20 e 27 de

janeiro de 2011 no Teatro Gamboa; e o show "Virgínia Rodrigues e Alex Mesquita em Con-

certo”, na casa de shows Tom do Sabor, nos dias 15 e 29 de janeiro.

O  show de Suzana Bello,  "Bem Brasileiro”, tinha as seguintes músicas no repertório:

"Rainha de Luz", "Esconjuros", "Deixa Falar", "Madalena", "Toda Sexta Feira", "Barabare",

"Logunedé", "Yúna", "Permissão", "Chamar Armando", "Davilicença", "Aí eu liguei o rádio",

"El negro Zumbón", "Reza", "Pacto", "Virou Areia" e “Quatro”. A direção musical do show

foi de Ledson Galter. A ideia inicial era ficar livre com os arranjos, mas com o desenrolar dos

ensaios passamos a tocar mais próximo dos arranjos do disco. O show “Na Fé, na Festa e na

Dança” teve em seu repertório as músicas: “Do Recôncavo”, “Aos Portugais”, “Eu Não Pedi

Pra Você Olhar  Pra Mim”, “Brinca-de-me Querer”,  “Humana”, “Saudade Dela”,  “Vila  do

Adeus”, “Cantador sem Norte”, “Orixá”, “Amor em Mim”, “Amor de Canoeiro”, “Maria da

Canção”, “Sacudiu a Saia”, “Festança" e “Na Fé, na Festa na Dança”. O show de Virgínia Ro-

drigues manteve o mesmo repertório dos  shows anteriores,  com o acréscimo das músicas
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“Maçalê” e “Ogum de Ronda”; do show de Mauricio Peixoto, não tenho o registro do repertó-

rio. O desafio destes shows foi sincronizar os repertórios em minha memória; para tal, contei

com a ajuda de partituras nos shows de Bello e Peixoto. 

Nos dias 8 e 15 de fevereiro  de 2011 participei como violonista e guitarrista do show

"Quem vem Lá sou Eu”, do compositor Roberto Mendes no pátio do ICBA, no Corredor da

Vitória. Esse show foi uma consequência do anterior, só que com menos formalidades, e re-

memorando composições dos álbuns de Roberto Mendes. Como nos apresentamos em um lu-

gar menos concêntrico, o show teve um caráter menos formal; tocamos por um período maior,

por vezes tocando algumas músicas que ocorreram na hora.

 No dia 11 fevereiro, participei do show "Elas cantam Chico", com as cantoras Daniela

Mercury, Margareth Menezes, Roberta Sá e Paula Lima. Foi um show comemorativo dos 150

anos da Caixa Econômica Federal, realizado em Goiânia, com repertório referente à obra de

Chico Buarque de Holanda. O repertório foi formado apenas por canções do compositor Chi-

co Buarque, como: “Retrato em Branco e Preto”, “Folhetim”, “Geni e o Zepelim”, “O Meu

Amor”, “Valsinha”, “A Rita”, “As Vitrines”, “Cálice”, “Pelas Tabelas”, “Morena de Angola”,

“O Meu Guri” e “Construção", dentre outras. Para este show não houve ensaios; apenas um

encontro com o músico Gerson Silva, que era o guitarrista do projeto e diretor musical, para

me passar alguns fundamentos da apresentação.  

No mês de março de 2011, voltei a me apresentar com Virgínia Rodrigues no Sesc Be-

lenzinho, em São Paulo, nos dias 12 e 13, logo após a quarta feira de cinzas. Antes do show,

no dia 11, gravamos o programa Metrópolis, da TV Cultura, com transmissão ao vivo. Nesse

momento da produção do  show eu estava mais seguro e engajado, pois agora teria o meu

nome no anúncio: ocorreu uma mudança de status de músico acompanhante para artista prota-

gonista. Um repórter veio me questionar por que meu nome estava no show; respondi que, se

fechasse os olhos enquanto assistia ao show, iria ouvir uma voz e um violão; Virgínia na voz e

eu no violão.

Naquele semestre da universidade, 2011.1, comecei a cursar os seguintes componentes

curriculares: Projeto de Dissertação, A Educação Musical no Brasil e Música Brasileira: A

Tradição Artística. O trabalho do ano anterior havia chamado minha atenção mais ainda aos

processo e tensões que rondam a educação em música popular. Naquele ano eu continuei mi-

nistrando as matérias em paralelo ao curso da pós-graduação, e segui com as aulas de Instru-

mento em Violão e Guitarra, Harmonia I e Música de Câmara. Agora eu teria mais alunos de



251

instrumento, e também a chance de rever o que havia e não havia funcionado no ano que pas-

sou. Junto aos outros afazeres, continuei coordenando os cursos de extensão em guitarra e vi-

olão.

Em abril, no dia 12, estive participando do projeto “Bahia Band”, do saxofonista no-

vaiorquino Mike Ellis. Ele veio assistir alguma das minhas apresentações no ICBA e nos co-

nhecemos; depois convidou-me para participar do seu projeto e fazer algumas apresentações.

Ellis trazia algumas ideias rabiscadas em folhas de partitura e colocávamos em prática. O tra-

balho tinha muita improvisação sobre a seção rítmica da percussão e vamps sobre um ou dois

acordes.  A primeira  apresentação do projeto  aconteceu no Theatro  XVIII,  no  Pelourinho.

Mike Ellis havia convidado alguns outros músicos para compor o conjunto nesta ocasião. Na

bateria estava Jorge Brasil, e na outra guitarra seu irmão, Mou Brasil. Foi algo inusitado para

mim, pois embora conhecesse Mou Brasil há algum tempo, nunca havíamos tocados juntos

em um palco, e essa foi a primeira vez.   

O show "Virgínia Rodrigues e Alex Mesquita em Concerto” aconteceu novamente no

dia 6 de abril, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, no Recife. O teatro foi proje-

tado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e o nome do parque foi dado em homenagem à mãe do

então presidente Lula. No dia 26 de abril fizemos o mesmo show no Centro Cultural Banco do

Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Em abril foi ao ar, no dia 1, o programa Nomes & Artes,

exibido na TVE e no portal da emissora. O programa foi gravado na sala da minha casa; uma

equipe de filmagem veio com a apresentadora, entrevistou-nos e gravou a performance das

canções “Dembwa", de Tiganá Santana, e “Amor, Meu Grande Amor”, de Angela Ro Ro. No

dia 16 de junho de 2011, gravei com Virgínia Rodrigues o programa "Sr. Brasil”, da TV Cul-

tura. Nos tocamos as músicas "Porto de Araújo”, de Guinga de Paulo César Pinheiro, e “Noite

de meu Bem”, de Dolores Duran. De volta a Salvador, nós tivemos duas apresentações no Te-

atro SESC Casa do Comércio, com o show "Virgínia Rodrigues e Alex Mesquita em Concer-

to”.

Em 24 de julho de 2011, viajei para Los Angeles durante o recesso da UFBA. Pude re-

ver amigos de outras temporadas e fazer algumas apresentações. Nos dias 7 e 14 de agosto de

2011 apresentei-me no Gauchos Village, em Pasadena (Caçifórnia), com Angelo Metz, Antô-

nio Sant’Anna e Zé Bruno Eisenberg, das 18 às 21 horas. Aproveitei a estadia para me atuali-

zar sobre técnicas de gravação com o músico Angelo Metz, dono do  homestudio “Flower

Power”, em West Hollywood. Nós fizemos algumas composições juntos, e começamos a pro-
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duzi-las em seu homestudio. Como ele é residente em Los Angeles desde 1996 (ano em que

nos conhecemos quando eu fui morar lá pela primeira vez_, conhece muitos lugares e estúdios

relacionados à produção musical local. Acabei trazendo algum equipamento de gravação e

mais uma guitarra comprada no Craig’s List.

De volta ao Brasil, apresentei-me no dia 18 de agosto de 2011 no show "Virgínia Ro-

drigues e Alex Mesquita em Concerto”, no SESC Santana em São Paulo. Em seguida estreou

a peça Diário do Farol, de João Ubaldo Ribeiro, cuja trilha sonora eu compus e ficou em car-

taz do dia 2 de setembro a 16 de outubro, no Espaço Cultural Barroquinha. No mesmo mês,

continuava as aulas na UFBA; e no dia 19 de setembro de 2011 levei para a sala da aula de

Harmonia II o compositor Roberto Mendes e cantora Fabiana Cozza. Os alunos ficaram sur-

presos e gratificados por poderem dialogar com músicos experientes com carreiras profissio-

nais.

Nesse semestre da universidade, 2011.2, comecei a cursar os seguintes componentes

curriculares do programa do mestrado em educação musical: Pesquisa Orientada e Projeto de

Dissertação. Em paralelo, segui com as aulas de Instrumento em Violão e Guitarra, Harmonia

II, Música de Câmara e os cursos de extensão em guitarra, contrabaixo e cavaquinho. Este

Figura 8: Após o show de Airto Moreira (ao centro) e Eyedentity no camarim do Copacabana Palace
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seria o último semestre do mestrado, e deparava-me com a falta de prática com a escrita; mas

fui seguindo com a produção do texto, as entrevistas e a organização do material.

No dia 4 de outubro de 2011 participei do 1˚ Fórum sobre Música Popular. O evento,

promovido pela Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e coordenado

por mim e pelo professor Jorge Sacramento, aconteceu no salão da reitoria da UFBA. O prin-

cipal objetivo do evento foi discutir música popular com a sociedade, reunindo, para um deba-

te sobre os conceitos e problemáticas em torno do tema, especialistas da área, estudantes, pro-

fissionais da área de cultura, organizações da sociedade civil e o público em geral. Os eixos

temáticos focais foram o conceito de música popular, a sua presença no ambiente acadêmico,

o mercado de trabalho, a docência em música popular e a formação de novos currículos. Os

palestrantes foram: Tuzé de Abreu, Roberto Mendes, Bira Marques, Tom Tavares, Pedro Au-

gusto, Sérgio Souto, Lidia Hortélio, Paulo Costa Lima, Ivan Vilela e Manoel Veiga.

No dia do meu aniversário, 22 de outubro, dia em que comemorei 40 anos, fiz um

show tocando guitarra com Airto Moreira e o grupo Eyedentity, celebrando os 70 anos de Air-

to Moreira no festival Copafest 2011, que aconteceu no salão do hotel Copacabana Palace. O

repertório do show foi constituído por: (1) “I’m Fine How Are You”, (2) “Ginga Sem Fron-

teira”, (3) “Candango”, (4) “Heart Beat”, (5) “Dedos”, (6) “You On My Mind”, (7) “This is

Me”, (8) “Lilia”, (9) “Listen How It Sounds”, (10) “Learn Your Eye’s”, (11) “Lotus Flows”,

(12) “Yes I Will”, (13) “Who Dunnit”. Eu acompanhei alguns ensaios do grupo em Los Ange-

les por Skype e gravei trechos que pude escutar novamente; mas ouvi bastante as gravações

originais com as partituras que Krishna Booker me havia enviado por e-mail. Ele me havia

enviado a discografia do grupo, mas em 2006 eu havia assistido e filmado uma performance

deles no Pavilion Center em Pasadena, e já fazia ideia do estilo de som do grupo e que tipo de

aporte guitarrístico melhor se acomodava à estética sonora do grupo.

O conjunto foi formado comigo na guitarra elétrica e violão de náilon, Airto Moreira

na voz e percussão, Diana Booker na voz, Krishna Booker na voz e beatbox, Leo Costa na ba-

teria, André Santanna no baixo e Bryan Velasco nos teclados. Eu havia levado uma pedaleira,

simples porém eficiente, que liguei em um amplificador Fender Delux, e o violão que ligaria

com cabo P10 em linha. Na passagem de som, o técnico começou a colocar um directobox

para ligar a guitarra em linha, pois iria gravar, e assim não teria vazamento dos outros instru-

mentos. Eu havia abandonado o som de guitarra abelha (típico do som em linha) no passado,

com o sistema de som Gradiente, que usava o sinal do gravador no máximo como distorção.
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Comentei com o Leo Costa o que estava acontecendo; ele me disse: “Então fala, se você sabe

o que está falando vai lá e fala pro técnico.” Assim eu fiz. Dirigi-me humildemente ao técnico

e expliquei que aquele timbre de som de guitarra em linha afetava a minha performance, e

pedi que por favor microfonasse o amplificador. Assim foi feito: o som ficou como eu queria e

consegui comemorar no palco tocando confortavelmente. O baterista Charles Gavin, egresso

do grupo Titãs, estava na plateia, e depois do show veio nos saudar no camarim e cumprimen-

tou-me pela performance, especialmente depois de tomar conhecimento de que eu havia feito

o show sem ensaio.

A ideia inicial era que tivéssemos um ensaio no dia anterior ao show, mas os pratos da

percussão de Airto não haviam chegado; e, como ele estava bem cansado com a longa viagem,

decidiram cancelar o ensaio. Haveria apenas a passagem de som e o  show no mesmo dia à

noite. Eu havia me preparado ao extremo, e tinha me apropriado das músicas e dos timbres

que usaria para cada ocasião da performance, então fiquei tranquilo. O show estava marcado

para o dia do meu aniversário de 40 anos, e eu havia me preparado para comemorar no palco

minha trajetória até ali, pois me sentia muito grato pelo ocasional presente do destino.

Na semana seguinte, no dia 27 de outubro de 2011, tive um  show agendado com o

Figura 9: Da esquerda para direita: Iura Ranevsky,Virgínia Rodrigues, eu e Naná Vasconcelos. No ca-
marim do teatro Santa Isabel, Recife-PE, após o show.
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compositor Flávio Venturini no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju. O repertório do show foi

formado pelas músicas: (1) “Máquina do Tempo”; (2) “Trator”; (3) “Alma de Balada”; (4)

“Fênix”; (5) “Para Lennon”; (6) “Mantra”; (7) “O Melhor do Amor”; (8) “Recomeçar”; (9)

“Morro Branco”; (10) “Clube de Esquina N˚ 2”; (11) “Nascente/Sunrise”; (12) “Beija Flor”;

(13) “Fotografia de um Amor”; (14) “Estate”; (15) “Idos Janeiros”; (16) “Para Lembrar de

Nós”; (17) “Céu de Santo Amaro”; (18) “Princesa”; (19) “Noites com Sol”; (20) “Todo Azul”;

(21) “Flor”; (22) “Linda Juventude”. No dia do show foram eliminadas do repertório "O Me-

lhor do Amor" e “Flor”. No dia seguinte, 28 de outubro, participei do evento de Sylvia Patri-

cia, "Conexão Patrix", no MAM. No mês de novembro, continuei com as aulas da UFBA, e

no dia 18 de dezembro de 2011 apresentei-me com o show autoral “Sonhos com Salvador", no

Teatro Gamboa.

Em janeiro de 2012 já me preparava para finalizar o mestrado, e simultaneamente con-

tinuava com as aulas na UFBA. Devido ao acúmulo de funções, solicitei a dilatação do prazo

para a finalização do projeto de dissertação e defesa. Nesse semestre da universidade, 2012.1,

continuei a cursar o componente curricular Projeto de Dissertação. Em paralelo ao curso da

Pós-Graduação, segui com as aulas de Instrumento em Violão e Guitarra e Harmonia I, além

da coordenação dos cursos de extensão em guitarra, contrabaixo e cavaquinho.

Em fevereiro de 2012 fiz uma viagem para Los Angeles, no dia 9. Aproveitei para

assistir a shows e viajar de carro pela costa oeste californiana pela "Highway One", entre Los

Angeles e  São Francisco.  Pude rever  antigos amigos,  assistir  a  alguns  shows e  visitar  os

estúdios de masterização da empresa Universal Studios em Hollywood. No dia 8 de março

voltei  para os Estados Unidos,  mas desta vez para uma apresentação no festival Heart of

Texas Rock Fest com o roqueiro Vandex. Ele realizou a viagem com o apoio do Fundo de

Cultura, e fomos tocar em um festival que acontece simultâneo ao SXSW, em Austin. Nós

tocamos na Sixth Street, em um palco de rua, montado em um estacionamento, e em uma

pequena casa de shows, como parte da programação do SXSW. A banda que o acompanhou

foi formada por Mauricio Pedrão na bateria,  Son Melo no baixo, eu e Fábio Serrano nas

guitarras. Durante a viagem eu estava na fase final de produção da dissertação do mestrado, e

passei  boa  parte  do  tempo  com o computador  portátil  escrevendo  e  editando  o  texto  da

pesquisa, já que queria cumprir ambos os compromissos.

Após retornar de viagem realizei o  show “Virgínia Rodrigues e Alex Mesquita em

Concerto”, no dia 30 de março de 2012, no Teatro Vila Velha em Salvador. O repertório do
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espetáculo  trazia  músicas  dos  quatro  primeiros  álbuns  da  cantora,  além  de  músicas  de

compositores como Baden Powell, Vinícius de Morais, Chico Buarque e Villa Lobos. 

No dia 27 de abril de 2012 participei com Virgínia Rodrigues, Naná Vasconcelos e Iura

Ranevsky, do "Projeto Moacir Santos - Série Ouro Negro". O projeto foi realizado no tradici-

onal Teatro Santa Isabel, no Recife, e celebrou a memória musical do maestro pernambucano

Moacir Santos, reconhecido por compositores e arranjadores pela linguagem harmônica reno-

vadora e por sua extensa carreira de multi-instrumentista da família dos sopros, violão e ban-

jo. Estudou teoria musical com Guerra Peixe; em seguida, com o grande musicólogo e com-

positor alemão Hans Joachim Koellreutter, de quem Moacir Santos se tornou assistente. Na

década de sessenta deumúsica para talentos como Paulo Moura, Oscar Castro Neves, Baden

Powell, Maurício Einhorn, Sérgio Mendes, João Donato, Roberto Menescal, Dori Caymmi e

Airto Moreira, entre outros.

Eu já tinha em minha bibliografia o livro com a grade dos arranjos do seu primeiro ál-

bum Coisas (pela Forma Universal Music, de 1965), e passei a ouvi-lo através de canais no

Youtube; mas acabamos fazendo apenas “Coisa N˚ 1” e “Maracatu Nação do Amor” (April

Child). Eu fiquei incumbido de escrever os arranjos de violoncelo para Iura Ranevsky. Esse

processo estendeu-se após o primeiro ensaio, quando ele me solicitou que escrevesse um solo

para ele tocar justo onde havia deixado no arranjo um espaço livre para um solo seu. Eu voltei

para o quarto do hotel e fiquei escrevendo uma ideia melódica que comecei a imaginar com o

som do violoncelo sobre a harmonia até a hora de deixar o hotel para o espetáculo. Quando

nos encontramos nos bastidores, dei-lhe as partituras e ele foi direto para o camarim ensaiar o

solo. Ensaiamos um pouco e ficou tudo ajustado; na hora da apresentação tivemos êxito. Foi

um desafio e uma honra participar deste evento e poder fazer música através de novas deman-

das. O maestro Moacir Santos compôs trilhas para diversos filmes e morou em Pasadena,

mesma cidade em que morei, onde atuou também como professor de música.

Após  dois  anos  e  três  meses  de  desenvolvimento  do  meu  projeto  de  dissertação,

realizei a defesa de mestrado no dia 1 de maio de 2012. A dissertação “Recôncavo Baiano:

Catalogação  de  elementos  musicais  idiomáticos  para  o  ensino  de  violão  e  guitarra”  foi

aprovada  pela  banca  composta  por  Ivan  Vilela,  Mario  Ulloa,  Cristina  Tourinho  e  Jorge

Sacramento. Logo depois da defesa, tive um  show agendado no dia 5 maio de 2012: foi o

"Virgínia Rodrigues e Alex Mesquita em Concerto”, no Teatro Sesc Pompeia, como parte da

Virada Cultural da cidade de São Paulo. No dia seguinte houve mais um  show de Virgínia
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Rodrigues na Virada Cultural, mas eu já havia agendado previamente uma temporada do meu

show “Sonhos com Salvador”, que estrearia no dia seguinte, 6 de maio. Neste dia voltei para

Salvador e dei início à temporada de três shows que ocorreram nos fins de tarde dos dias 6, 13

e  20  de  maio,  com o  pôr  do  sol  da  Baía  de  Todos  os  Santos  ao  fundo  do palco.  Com

participações de Roberto Mendes, Luisinho do Jêje e Virgínia Rodrigues.

Ainda no mês de maio de 2012 começou, no dia 17, a greve das universidades federais

com  adesão  em  56  das  59  universidades  federais.  Nesse  mês  não  parei  de  produzir,  e

apresentei-me  no  dia  25  em  um  evento  organizado  pela  produtora  Licia  Fábio,  para  a

inauguração  de  um  novo  estabelecimento  na  Avenida  Princesa  Isabel.  O  grupo  que  me

acompanhou foi formado por Giroux Wanziler no baixo, Joander Cruz no sax e Cássio Brasil

na bateria. No dia 27 de maio segui com Virgínia Rodrigues para Charleston, na Carolina do

Sul,  nos  Estados  Unidos,  onde  realizamos  no  dia  28  a  apresentação  do  show “Virginia

Rodrigues e Alex Mesquita em Concerto” como parte da programação do Spoleto Festival

USA 2012. Chegamos para a passagem de som, aonde fomos apresentados no palco pelo

produtor a toda a equipe técnica, que após nos ouvir passar algumas músicas decidiu trazer

mais caixas de som, pois o teatro era bem espaçoso, com dois andares de plateia, e o público à

noite seria grande. Durante a noite fizemos o show, que foi um sucesso.

Em junho de 2012, já de volta a Salvador, finalizei o semestre das turmas da UFBA e

comecei os ensaio para o  show “Quem vem lá sou eu”,  com Roberto Mendes,  no Teatro

Gamboa Nova, em Salvador, nos dias 9, 16, 23 e 30 de julho. Nós aproveitamos o acesso ao

palco do teatro, e produzi com Mendes um vídeo com uma composição minha, “Rios e Luz”,

para  a  divulgação  de  dois  shows que  faria  na  região  da  Andaluzia,  Espanha,  em agosto

próximo. O show chamou-se “L’aires de Bahia”, e foi desenvolvido e parceria com a cantora

de Sevilha Marta Santamaria. Santamaria classificou nosso projeto para o Circuito Andaluz de

Espacios Escénicos, e os  shows aconteceram nos dias 10 de agosto, no centro cultural de

Aracena, uma igreja do século XVI, e no dia 16 de agosto, no Parque Aurélio Tenó em Pozo

Blanco, em um palco arena a céu aberto.

O primeiro  show foi muito bom, com uma boa resposta do público; o segundo nem

tanto, pois na hora do show havia sons de carro passando na praça misturado a latidos de ca-

chorro, o que me desconcentrou na performance. Marta Santamaria entrou no palco e levantou

o show com canções mais ritmadas e o poder de seu canto. Durante o espaço de tempo entre

os dois  shows, fiquei viajando entre várias cidades da Andaluzia, como Cadiz, Eres de La



258

Frontera, Granada e Córdoba. Na cidade de Algodonales fui visitar a luteria Valeriano Bernal;

acabei adquirindo uma “guitarra flamenca”" das mãos de seu filho, Rafael Bernal, que depois

da aposentadoria do pai assumiu a empresa.

Ao voltar para Salvador, continuei com as atividades acadêmicas e preparei-me para a

temporada de 5 apresentações do show autoral “Atemporal", que aconteceria em breve com a

parceria da empresa “Gil & Canela Produções". O  show foi realizado em formação de duo

com o percussionista Luisinho do Jêje, na Sala Nobre da Caixa Cultural, de 31 de outubro a 4

de novembro de 2012. Eu fiz uma sequência longa de ensaios num período de aproximada-

mente um mês e meio antes do show; estávamos bem entrosados. Eu havia inserido em meu

equipamento do palco um pedal loop, onde poderia realizar gravações em tempo real, repro-

duzindo-as imediatamente ou controlando-as em uma infinidade de formas. Dessa forma foi

possível criar combinações de texturas nas músicas, gravando sons da minha guitarra, violão,

voz, misturando com sons pré-gravados como baixos contínuos e textos. A utilização destas

ferramentas, somada à percussão afrobaiana de Luisinho do Jêje, deu um caráter bastante ori-

ginal e autêntico ao trabalho.   

No dia  25  de  novembro  de  2012 realizei  show com a  cantora  Laurinha  na  Praça

Quincas  Berro  D’Água.  Este  show foi  uma homenagem ao violonista  e  compositor  Saul

Barbosa. Embora houvesse outras músicas no repertório além das composições do próprio

Saul Barbosa,  eram músicas que também tocávamos eventualmente com ele.  A banda foi

formada por  alguns músicos  que também já  haviam tocado com Barbosa,  como Luciano

Calazans no baixo e Jorge Brasil na bateria.

Nesse momento Maria, minha filha, estava para nascer em um par de meses, e surgiu a

ideia  ritualística  de  realizar  um chá  de  fraldas.  Esta  ideia  levou  a  uma outra,  que  foi  a

realização do evento em formato de  show com os convites trocados por fraldas: o evento

chamou-se O Chow de Bebê. Vários amigos estiveram presentes, reafirmando nossas relações

fraternais e musicais, confortando a mim e à minha filha. Apresentei o repertório do  show

“Atemporal”, com Luisinho do Jêje na percussão e voz. A apresentação foi muito especial,

pois  a  Música,  que  é  o  fazer  musical,  que  já  havia  me  propiciado  vivenciar  tantas

experiências, conhecer lugares e pessoas diversas, agora nos reunia para celebrar uma vida

vindoura.

 No dia 11 de dezembro de 2012 gravei o programa ao vivo transmitido pela internet,

Vandex TV. A base do repertório tocado no programa foi do show “Atemporal”, que havia
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sido realizado a temporada no mês anterior.  No dia 16 de dezembro apresentamo-nos no

Palacete da Artes, local do Museu Rodin em Salvador. No dia 26 de dezembro, apresentamo-

nos na Praça Pedro Arcanjo pelo edital da CCPI (Centro de Culturas Populares e Identitárias).

No dia 15 de dezembro de 2012, participei de uma apresentação com o compositor Roberto

Mendes.

Naquele momento nasce Maria Mesquita Costa, minha filha, no dia 20 de fevereiro de

2013, em Salvador, no Hospital Português; o mesmo em que eu nasci a pouco mais de 41 anos

antes  dela.  Ter  uma  filha  foi  uma  das  experiências  de  vida  mais  marcantes  em  minha

existência.  Este  fato  veio   ressignificar  tudo  o  que compõe  a  minha  existência,  desde  o

entendimento elementar de algumas palavras, como “amor”, “tempo”, “trabalho” e “música”,

até a ação de educar alguém, que é a natureza de um pai, e que intrinsecamente demanda

educar-se  a  si  próprio,  que  já  fora  educado  por  outrem.  Trilhar  o  caminho  do

autoconhecimento tornou-se uma demanda em meu trajeto de vida. O meu “olhar primeiro"

de pesquisador de Música agora recaía sobre mim mesmo através da observação de minha

trajetória de desenvolvimento musical, para assim prover a mim e àqueles com quem convivo

enquanto músico, artista e docente.

Nesse semestre da universidade, 2013.1, comecei a cursar os seguintes componentes

curriculares  do  programa  de  doutoramento  da  UFBA:  Estudos  Especiais,  Ensino  e

Aprendizagem em Música, Música Brasileira: Os Estilos Urbanos, Fundamentos da Educação

IV,  Educação  Musical  Informal  e  Alternativa,  Tirocínio  Docente  Orientado  e  Recital.

Simultaneamente ao curso da pós-graduação, ministrei as disciplinas Instrumento, Harmonia I

e  Improvisação,  além  de  coordenar  os  cursos  de  extensão  em  guitarra,  contrabaixo  e

cavaquinho.

No dia 18 de março de 2013, recebi meu diploma de Mestre. Então eu tinha escrito um

livro, feito uma filha, e no dia que ela nasceu havia plantado uma pitangueira no quintal. Não

que o meu TCC de 2003 não fosse um livro, mas é que a dissertação tinha ultrapassado 300

páginas e se parecia mais com um livro. Tanto foi assim que recebeu uma proposta ainda não

concretizada  de  tornar-se  uma  primeira  edição  para  o  público.  Logo  após  o  término  do

mestrado, dei início ao processo de doutoramento na UFBA, que na época teve seu conceito

da  CAPES  reduzido  de  4  para  3.  O  título  inicial  do  projeto  foi  "Recôncavo  Baiano:

Desenvolvimento de metodologias de ensino para violão e guitarra”, na área de Educação

Musical e subárea de Instrumentação Musical. Nesse período comecei a fazer o curso de pós-
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graduação na UFBA, cursando as matérias da grade do curso e eliminando algumas que havia

feito no mestrado. Já me sentia mais preparado para esta empreitada com a experiência prévia

do mestrado.

Em abril voltei a apresentar meu show “Atemporal” no dia 24, com Luizinho do Jêje

na percussão, realizado pátio do Café Berlim do ICBA. Esse show se repetiu nos dias 2, 9 e 16

de maio, no mesmo local, e no dia 31 de maio apresentei-o no Largo Quincas Berro d’Água.

No mesmo dia fui fazer divulgação do show com uma entrevista no programa Multicultura da

Rádio Educadora FM. Minha filha ainda era uma recém-nascida e a rotina era extenuante, so-

mando-se as aulas das disciplinas do curso de Música Popular e as disciplinas da pós-gradua-

ção que eu cursava. Atender a essa demanda tornou-se algo novo, que precisou ser acomoda-

do por mim em minha rotina, e aproveitei os meses de junho e julho para poder me reorgani-

zar. Depois de um breve período de reestruturação, apresentei-me no dia 3 de agosto com o

projeto  “Possibilidades”,  em parceira  com Jorge  Bezerra  Junior,  na  Praça  Quincas  Berro

D’água pelo CCPI (Centro de Culturas Populares e Identitárias), e no dia 8 de agosto apresen-

tamo-nos no Espaço Xisto, na Biblioteca Central dos Barris. O grupo contava ainda com Lu-

ciano Calazans no baixo, Yacoce Simões nos teclados, Tiago Nunes e Luisinho do Jêje na per-

cussão. No dia 19 de agosto de 2013 participei do projeto “Segunda Plugada”, na casa de

shows B-23, com a presença de Álvaro Asmar, Jô Estrada e Fábio Serrano, dentre outros. Nes-

se dia apresentei-me em duo com guitarra e bateria.

No segundo semestre da universidade, 2013.2, comecei a cursar os seguintes compo-

nentes curriculares do doutorado: Fundamentos Históricos Sociológicos e Filosóficos da Edu-

cação Musical, Fundamentos da Educação Musical V, Fundamentos da Educação Musical VI

e Pesquisa Orientada. Em paralelo, continuava ministrando as disciplinas Instrumento, Har-

monia II e Improvisação, além de coordenar os cursos de extensão em guitarra, contrabaixo e

cavaquinho. Foi um desafio muito grande fazer as matérias da pós-graduação, continuar dan-

do aulas na graduação e ser pai. Durante algumas ocasiões, dormi duas ou três horas por noite

para poder ler os textos e participar dos ricos debates que aconteciam nas aulas das disciplinas

do doutorado.
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No dia 30 de agosto apresentei novamente o show “Atemporal", em duo com Luisinho

do Jêje, no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. No dia 7 de setembro de 2013 parti-

cipei do projeto “Aperta o Play”, formado por um coletivo de artistas de Salvador, entre eles

Laila Rosa, Cássio Nobre e Julio Caldas Jochen Eisentraut, no Ciranda Café e Artes no Rio

Vermelho. Então Maria, minha filha, foi morar em Campinas, o que foi muito difícil para

mim, mas aproveitei para canalizar meus esforços na produção musical.

No dia 9 de outubro de 2013 participei, a convite da professora Flávia Candusso, das

oficinas musicais do grupo moçambicano Marrabenta com o guitarrista João Cabral, que é

Figura 10: Durante a “Oficina de Guitarra no IF&Arte 2013", no Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, no Campus Ouricuri.

Foto superior: apresentação final dos alunos na feira de Ouricuri. Foto inferior: um momento 
da abertura no pátio do Instituto.
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diretor do curso de licenciatura da faculdade Eduardo Mondlane. João mostrou um arranjo

com tríades abertas para “Manhã de Carnaval” de Luiz Bonfá. Tocamos uma música do grupo

chamada “Modus Cavala”. No final das oficinas ocorreu um debate entre o público e uma

mesa de professores do qual eu fazia parte.

Nos dias 11 e 30 de outubro de 2013 apresentei o  show “Atemporal", em duo com

Luisinho do Jêje no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho. Estive então produzindo a

trilha da peça teatral infantil  Barrinho - O menino de Barro, com texto de Mabel Velloso e

direção de Fernanda Paquelet.  No início de novembro o guitarrista norte-americano Allen

Hinds esteve em Salvador para uma série de workshops. Eu estive presente no primeiro dia e,

como já o conhecia do GIT, os organizadores Jair Soares e Théo Silva. Entre os dias 5 e 9 de

novembro ministrei o curso “Oficina de Guitarra no IF&Arte 2013", no Instituto Federal de

Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (Campus Ouricuri), como parte do

projeto "IF&Arte – Arte para Ser”, idealizado pelo professor Eric Barreto. Foi um curso de

curta  duração,  com uma apresentação cuja conclusão deu-se no dia 9 de maio,  com uma

apresentação das músicas trabalhadas pelos alunos na Feira Livre de Ouricuri.

O festival agitou várias instâncias da arte em Ouricuri, criando um fluxo de movimen-

to artístico que só tende a se aprofundar. No dia 7 de novembro, apresentei o show "Sonhos

com Salvador”, em formato solo, na Praça Frei Damião, em Ouricuri.

No dia 5 de dezembro de 2013 recebi a turma de guitarra em minha casa para gravar

no homestudio o repertório do semestre. Foi uma experiência muito divertida. Fizemos uma

longa sessão de gravação com o repertório desenvolvido pelos alunos ao longo do semestre. A

ideia central da gravação, além da experiência em si, é fazer com que eles se escutem e pos-

sam se autoavaliar e se autorregular através da apreciação de sua própria produção musical. 

Nesse momento fui convidado pelo cantor e amigo Daniel Boaventura para juntar-me

a outros amigos músicos – Giroux Wanziler e Camilo Baiardi – para tocar na festa de aniver-

sário de seu pai, Dr. Edivaldo Boaventura, realizada no Mosteiro de São Bento no dia 13 de

dezembro, após a missa de celebração. Foi uma oportunidade de rever amigos conectados pela

música em suas carreiras e ao logo da história de vida.

No dia 12 de janeiro de 2014 fiz uma apresentação na casa de shows “Visca - Sabor e

Arte”. O grupo que me acompanhou teve Yacoce Simões nos teclados, Ronaldo Borges no

baixo e Marcelo Brasil na bateria. No dia 24 de janeiro apresentei-me na casa B-23, no show

“Marco Lobo Quinteto”, com Marco Lobo, Andé Becker, Ivan Bastos, Marcelo Brasil e Isaías
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Rabello. Em fevereiro participei como instrutor de guitarra da “Oficina do Festival Instrumen-

tal 2014” realizada no Solar Boa Vista, em Salvador. Dentre os instrutores estavam os músi-

cos Joberson Macêdo, Nino Bezerra e Marcio Dhiniz.

Em março, participei do Carnaval 2014 com J. Velloso e Carlinhos Cor das Águas no

Furdunço, que saiu no circuito Barra-Ondina, na Mudança do Garcia e em um palco no Largo

do Tanque. No dia 17 de março de 2014, apresentei-me com Virgínia Rodrigues no I Encontro

de Estudantes Negros, Negras, Indígenas, Cotistas e Quilombolas (ENICQ) da Universidade

Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no campus de Cruz das Almas. O encontro discutiu

perspectivas para ações afirmativas nas universidade e avaliou as políticas já implementadas.

Apresentamo-nos logo após a mesa de abertura. Nesse mês aproveitei para produzir vídeos

para a divulgação do projeto “Atemporal", com as músicas “Sonhos com Salvador” e “Lendas

dos Gerais”. As performances em duo com Luisinho do Jêje foram gravadas no pátio do Café

Berlim, do teatro do ICBA. No dia 25 de abril apresentei-me novamente no pátio do Café

Berlim .  Desta  vez  foi  com o  percussionista  Felipe  Alex,  pois  Luisinho  do  Jêje  estrava

viajando a trabalho.

No  primeiro  semestre  da  universidade,  2014.1,  comecei  a  cursar  os  componentes

curriculares do doutorado Pesquisa Orientada e Projeto de Tese. Eu já havia concluído as

matérias  principais  do  curso  de  pós-graduação  e  minha  filha  já  iria  completar  um  ano.

Continuei ministrando na graduação as matérias Instrumento, Harmonia e Improvisação; além

de coordenar os cursos de extensão em guitarra, contrabaixo e cavaquinho. Percebi que seria

importante mudar o foco da minha pesquisa, pois entrevistar um montante de guitarristas em

Salvador mostrou-se menos razoável do que a pesquisa autobiográfica, já que eu atendia ao

perfil da busca sobre a compreensão do desenvolvimento da musicalidade de um guitarrista

em Salvador para o desenvolvimento de metodologias. No entanto, o contato com a filosofia

praxial musical proposta me fez refletir sobre como organizamos e desempenhamos o ensino

e aprendizado de música de maneiras que sejam contemplativas à natureza e ao valor  da

musicalidade.95

95 Elliot (1995, p. 72) propõe sete princípios básicos do ensino e aprendizagem em música, a saber: (1) contexto
ensino-aprendizagem; (2) resolução progressiva de problemas musicais; (3) focando (mirando) a atenção extra;
(4) detecção de problemas; (5) redução de problemas; (6) professores de música e estudantes de música; e (7)
avaliação. O princípio do (1) contexto ensino-aprendizagem preocupa-se com a natureza do ambiente em que
se dão os processos de ensino e aprendizagem. A autenticidade musical das situações de ensino-aprendizagem é
um determinante crucial sobre o que e o quão profundo os alunos aprendem. Quatro dos cinco tipos de conheci-
mento musical que compõem a musicalidade são de natureza não-verbal e situacional e, consequentemente, ape-
nas assimilados através da prática ativa. Desenvolver a musicalidade de estudantes consiste em induzi-los a
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No fim de abril, o músico e empresário Raimundo Passos, com quem havia tocado na

década  de  1990,  entrou  em contato  em busca  de  um guitarrista  para  um evento  da  sua

empresa. Eu já não fazia trabalhos corporativos havia uma década; mas, quando soube que

seria nos festejos do casamento da cantora Lilah Kuhn, não recusei o convite, e pude rever e

tocar  com velhos  conhecidos  da  cena  musical,  como  Jorge  Brasil  (que  tocou  bateria),  e

conhecer  outros  da  orquestra  com que  trabalhei  àquela  noite.  No  dia  15  de  maio  2014,

participei do show de Marco Lobo na casa de shows Red River. Nos dias 23 de maio e 6 de

junho,  apresentei  com Roberto Mendes o  show “Passando a Limpo 2”,  no pátio  do Café

Berlim.

No dia 3 de julho de 2014, fiz uma apresentação com Naná Vasconcelos e Virgínia

Rodrigues na cerimônia de lançamento do projeto Censo das Manifestações Culturais Negras

nos Estados da Bahia, Maranhão e Pernambuco, em cooperação com a Fundação Cultural

Palmares (FCP-Minc), e reinauguração do Cine Theatro Cachoeirano. O show foi apresentado

dentro  do  próprio  Cine,  e  contou  com  a  presença  das  sambadeiras  de  Cachoeira,  que

práticas de culturas particulares, através dos componentes não-verbais e situacionais, bem como através do co-
nhecimento formal, para assim se aproximar das condições genuínas das práticas musicais. Aprender a ouvir pro-
funda e inteligentemente uma música de uma prática particular requer que estudantes aprendam esta música a
partir do “interior” de suas práticas musicais e da perspectiva de praticantes musicais reflexivos.

A (2) resolução progressiva de problemas musicais é fundamental para a condução de alunos a práti-
cas específicas. Este princípio trata dos desafios musicais progressivos selecionados pelo professor para que os
alunos confrontem problemas genuínos e os resolvam em um contexto específico. O desafio musical pode ser
uma obra ou produção musical que seja autêntica e cercada de engajamento e comprometimento ao ser perfor-
mada, criada, arranjada, improvisada ou dirigida. 

O (3) foco na atenção extra é o princípio que direciona o estudante para práticas de nível de expertise
além das práticas de repetição de tentativas e do esforço moderado. Elliott (1995, p. 73) acredita que para evoluir
acima do nível de noviço e dar continuidade a essa evolução é necessário que o estudante aprenda a saber o que
fazer com sua atenção extra, que se torna disponível enquanto sua capacidade de pensar-em-ação evolui. Segun-
do o educador, o estudante pode focar sua atenção em questões não relacionadas à musicalidade, na redução de
problemas musicais ou na resolução e identificação de problemas musicais.

O princípio de (4) detecção de problemas recorre em localizar questões relevantes e identificar o que
precisa  ser  musicalmente  feito  em relação  a  um determinado  desafio  ou  demanda  musical.  Encontrar  tais
questões demanda, por sua vez, aprender as expectativas e ideais de uma prática musical que se aplica às ações
de musicar e escutar. A (5) redução de problemas é uma forma necessária e inteligente de desenvolver a musi-
calidade; mas, para que isso aconteça.  é  importante que não seja confundida com resolução de problemas. De
uma forma geral, este princípio atua ao lado do processo de desenvolvimento do aprendizado em fazer-se música
bem.

O sexto princípio, que se refere aos professores de música e estudantes de música, aborda as intera-
ções no processo de ensino e aprendizagem em que o educador transita entre os produtos e processos provenien-
tes dos pensamentos musicais dos alunos. O professor promove o desenvolvimento de uma forma de prática es-
pecífica de conhecimento, que é a musicalidade, para atingir níveis de competência, proficiência e artístico no
pensamento musical do estudante. O princípio de (7)  avaliação proposto por Elliott trata de aferir o nível de
compreensão musical do aluno pela qualidade do que ele ou ela pode fazer durante a ação musical, e não sobre o
que o indivíduo pode dizer sobre obras musicais. Evoluir a musicalidade e a escutabilidade (listenship) dos es-
tudantes requer que o professor propicie experiências que os conecte com a natureza multidimensional de músi-
ca como um esforço humano reflexivo e artístico.
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dançaram o  ijexá  “Ojú  Obá”,  de  Edil  Pacheco,  tocado  no  final.  Nesse  show houve  um

momento em que fiz um solo e toquei minha composição “Som das Coisas, Curva do Tempo".

Naná Vasconcelos sempre demandava dos músicos que tocavam com ele que fizessem um

solo.

Em julho de 2014, comecei uma temporada de shows do projeto “O Som das Coisas”,

às sextas-feiras no pátio do Café Berlim. Esta temporada seguiu até 26 de setembro de 2014

com diferentes formações e músicos. No dia 18 de julho, apresentei-me com o grupo Trio do

Carmo, com Luciano Calazans no Baixo e Marcelo Brasil na bateria. Nos dias 25 e 26 de

julho, apresentei-me com o grupo Bujão de Jazz, com Marcelo Brasil na bateria e Ivan Bastos

no baixo. Nos dias 1, 8 e 15 de agosto, apresentei o projeto “Atemporal”, com Luizinho do

Jêje na percussão.  Em agosto estava também compondo e produzindo a trilha da peça de

teatro João e o Pé de Feijão, que já estava ensaiando com a produção da Quatro Produções

Artísticas. No dia 26 de agosto participei do show “Carmensita" do baterista Marcelo Brasil

no Red River Café.

Neste  momento,  eu  e  Virginia  Rodrigues  estávamos  fazendo  a  divulgação  dos

próximos shows no Teatro Rubi, depois de um hiato. Para tal, no dia 9 de setembro fizemos o

programa de rádio “Frequência Baiana”,  da Rádio Bandeirantes,  e  no dia 11 gravamos o

programa TV Revista, da emissora TVE. Nos dias 12 e 13 de setembro de 2014, fiz o show

"Virgínia  Rodrigues  e  Alex  Mesquita  Concerto”,  no  Café  Teatro  Rubi,  Hotel  Sheraton,

Salvador. No dia 18 de setembro, apresentei “O Som das Coisas” no pátio do Café Berlim, e

23 de setembro de 2014 fiz o  show “Passando a Limpo”, com Roberto Mendes no mesmo

lugar. No dia 24 de setembro de 2014, apresentei-me no Centro de Artes ABOCA. No dia 26

de setembro, encerrei a temporada do projeto “O Som das Coisas”.Nesse setembro, o baterista

Walmar Paim solicitou-me os arquivos de áudio de duas composições minhas, “Quando eu

Ya” e “Caruru", presentes em meu álbum “Curva do Tempo”. Ele queria produzir bases das

músicas  para  sua  apresentações  no evento  Orion Play,  da  marca  de bateria  “Orion”,  que

patrocinaria.

No dia 22 de novembro, participei da estreia do projeto “Eu vim da Bahia”, na casa da

show Miranda,  no  Rio  da  Janeiro.  O  projeto  idealizado  por  Marco  Lobo  recebeu  vários

artistas para apresentar músicas relacionadas à Bahia. Participaram do projeto, além de mim e

Lobo,  Margareth  Menezes,  Virgínia  Rodrigues,  Alexandre  Leão,  Ricardo Leão e Raphael

Vernet. No dia 25 de novembro, minha composição “Sonhos com Salvador” foi indicada na
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categoria música instrumental no Prêmio Caymmi de Música. Nessa época, eu ensaiava o

projeto “Saulo canta Tincoãs”, que aconteceria no verão do próximo ano; e, no dia 30 de

novembro, saiu uma matéria no jornal Correio com uma foto de Saulo Fernandes na varanda

aqui de casa. O repertório do  show foi formado pelas músicas: (1) “Chão de Verdade”; (2)

“Cordeiro de Nanã”; (3) “Atabaque Chora”; (4) “Ogundê”; (5) “Cinza”; (6) “Na Beira do

Mar”; (7) “A Força da Jurema”; (8) “Deixa Gira Girar”; (9) “Yansã,  Mãe Virgem”; (10)

“Sabiá Roxa”; (11) “Anita”; (12) “Embola, Embola”; (13) “Canto pra Yemanjá; (14) “Deixa a

Baiana Sambar”; (15) “Arrasta a Cadeira” e (16) “Obaluaê”. Como fiz a direção do projeto,

que englobava ainda tocar violão e cantar,  produzi partituras com a grade de acordes e a

estrutura das músicas, e fui transcrevendo os arranjos vocais para tentar amenizar as perdas na

adaptação dos arranjos originais para o contexto da orquestração do nosso trabalho. 

Estava envolvido também no processo de produção da trilha sonora para o Memorial

Casa do Rio Vermelho - Jorge Amado e Zélia Gattai, como músico, engenheiro de áudio e

consultoria  de  repertório.  As  gravações  do  Baiana  System,  Luisinho  do  Jêje,  os  textos

narrados por atores e meus violões, foram feitas no meu homestudio sob a minha supervisão e

engenharia. No dia 15 de dezembro, recebi mais uma vez em minha casa a turma de guitarra

da UFBA para fazermos a gravação do repertório produzido ao longo do semestre. Foi mais

uma vez uma experiência muito divertida, com a presença de todos; mas, no dia seguinte,

recebi  uma ligação da UFBA perguntando sobre um dos alunos,  que,  depois  de deixar  a

gravação, não havia retornado à sua casa até então. Felizmente o aluno foi encontrado e a

lição aprendida.

No dia 26 de janeiro de 2015, apresentei o meu show autoral “O Som das Coisas”, no

Red River Café, concorrendo ao troféu Caymmi 2015. No dia 1˚ de fevereiro de 2015, partici-

pei do show “Saulo canta Tincoãs”, realizado no Jardim dos Namorados, na Pituba. O grupo

foi formado por Kainã e Luizinho do Jêje na percussão, Yacoce nos teclados e vocal. Fui con-

vidado pelo cantor Saulo Fernandes a dirigir o projeto Música de Rua, num show em homena-

gem aos Tincoãs. Entre os dias 2 e 7 de fevereiro participei como instrutor das oficinas do

Festival de Música Instrumental da Bahia edição 2015. Estes cursos foram de curta duração,

organizados pela Associação Instrumental da Bahia e Mil Produções, no Centro de Referência

de Assistência Social (CRAS) em Itapuã. A turma tinha dezesseis alunos de segunda a sábado

durante a tarde. No dia 7 de fevereiro, participei do show "Duo Marco Lobo e Bebê Kramer”,

junto ao baterista Billy Cobham e outros convidados.
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No 

No dia 8 de fevereiro, fiz a apresentação de encerramento das oficinas da guitarra na

Casa da Música em Itapuã. No dia 11 de março de 2015, apresentei-me no projeto “Eu vim da

Bahia” como artista convidado no Sesc Prainha em Florianópolis. Virgínia Rodrigues estava

conosco e tocamos algumas músicas juntos. Eu toquei minha composição “Quando eu Ya”. O

Sesc promove o Projeto “Eu vim da Bahia”, trazendo sucessos baianos em formato acústico.

O percussionista Marco Lobo, anfitrião da noite, veio a receber, junto com o pianista Rafael

Vernet e comigo, de violonista, as vozes de Margareth Menezes, Mariene de Castro, Virgínia

Rodrigues, Alexandre Leão e Armandinho Macedo.

No primeiro semestre da universidade, 2015.1, comecei a cursar os componentes curri-

culares do doutorado Pesquisa Orientada e Exame de Qualificação. Na graduação, o número

de alunos de instrumento veio aumentando no últimos anos com o ingresso de calouros, e en-

tão ministrei Instrumento I, II, III e IV além de Harmonia I, e coordenei os cursos de extensão

em guitarra, contrabaixo e cavaquinho. Além de ministrar as aulas, participei de reuniões se-

Figura 11: Show do percussionista "Duo Marco Lobo e Bebê Kramer” convida Billy Cob-
ham, no Café Rubi do Sheraton da Bahia. Da esquerda para direita: Isaias Rabelo (teclado), 
eu, Bebê Kramer (acordeon), Billy Cobham (bateria, Marco Lobo (percussão) e Gastão Vil-
leroy (baixo).
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manais de departamento, colegiado e NDE (Núcleo Docente Estruturante) ao longo do ano.

Começo a familiarizar-me com as novas demandas do curso de música popular, que são: o au-

mento do número de alunos e a organização das aulas para atender este contingente discente.

Nesse momento o compositor e instrumentista Jonga Lima convidou-me para partici-

par do espetáculo Gregório de Matos no Circo Picolino, cuja direção musical ele fizera. As

apresentações aconteceram nos dias 27, 28 e 29 de março de 2015 dentro das comemorações

do aniversário da cidade de Salvador. A direção geral foi de Anselmo Serrat, com grande elen-

co de artistas que se juntaram aos alunos da Escola de Circo Picolino. O repertório do espetá-

culo foi formado por: (1) “Minueto em Sol Maior”, de J.S. Bach; (2) “Cello Suíte N˚ 4”, de

J.S. Bach; (3) “Durma com um barulho desse”; (4) “A Flor e o Espinho”; (5) “Santo Entru-

do”;  (6)  “Triste  Bahia”;  (7)  “Cidade  da  Bahia”;  (8)  “Que  me  quer  o  Brasil,  que  me

persegue?”; (9) “Angola”; (10) “Maracatu Medieval”; (11) “Jardim do Coração N˚2” e (12)

“Raiz de todo o bem”. Fizemos alguns encontros para passar o repertório e aproveitei para me

familiarizar com o material novo. Eu tinha ouvido falar em Jonga desde a primeira vez que ti-

nha ido ao Vale do Capão e me hospedado na casa de amigos seus, mas nunca tinha tocado, e

esta seria a chance. Foi uma motivação a mais para me envolver com o repertório.  

No dia 30 de abril ocorreu a cerimonia de entrega das premiações no Teatro Castro Al-

ves, e eu concorri em duas categorias: Música Instrumental e Instrumentista. As indicações

mais uma vez mostravam que continuava em uma boa direção, embora já fizesse mais de uma

década do lançamento do meu primeiro álbum. As músicas que havia inscrito de forma bem

sucedida em festivais, editais e concursos já mostravam uma relação estética entre si, e come-

cei a colocar em prática uma ideia que estava em meus pensamentos desde o primeiro álbum,

que era o lançamento do segundo. Comecei então a selecionar músicas que vinha compondo

nos últimos anos e experimentá-las a partir do violão, trabalhando estrutura, contorno melódi-

co, sessão de improvisos, condução rítmica, a atmosfera de cada peça e o que mais surgisse

relacionado à composição das peças. A minha composição “Sonhos com Salvador”, que havia

sido indicada ao Prêmio Caymmi na categoria instrumental, ganhou uma letra.

Em maio continuei acompanhando os ensaios da peça teatral  João e o Pé de Feijão.

Eu havia feito duas peças com Fernanda Paquelet anteriormente, e tínhamos um histórico bem

sucedido em nossas produções – o que me deixou mais tranquilo para este trabalho. Neste

processo eu desenvolvi as músicas e fui para os ensaios passá-las com o grupo com vozes e

violão. Após estarmos seguros com as músicas e as cenas, gravei em video e depois copiei
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para a sessão de Pro Tools, programa editor de áudio, onde gravei os instrumentos no arranjo

que foi usado pelo musical.

No dia dia 28 de maio de 2015, deu-se o início da greve de professores nas universida-

des federais de todo o país, estendendo-se por 140, até o dia 14 de outubro. Recebi um convite

da cantora Daniela Mercury para participar do show comemorativo de seus 50 anos, "Daniela

Mercury, A Voz e O Violão”, com estreia marcada para o fim de julho. Com a greve dos pro-

fessores e a ausência de aulas, tive tempo disponível para a produção deste show, que deman-

dou numerosos e longos ensaios. Inicialmente nos encontramos na sua casa, em Patamares;

depois, no estúdio Canto da Cidade, na Pituba.

No dia 27 de junho de 2015, fui assistir ao violonista João Omar, no concerto de lança-

mento do seu segundo álbum, “Ao Sertano”, realizado no Teatro Sesc Pelourinho. Fui ao es-

petáculo acompanhado de minha esposa e da cantora Rosa Emília, viúva do compositor Caca-

so. O repertório foi formado por peças de violão solo compostas por seu pai, Elomar Figueira

Mello. Constavam a suíte “Labuta Sertaneza”, que faz alusão à jornada de trabalho do homem

do campo; canções da suíte “Três Tiranas para El Quedah”, inspirada em conversas entre Elo-

mar e o mestre violonista Turíbio Santos, sobre a possível origem do nome “Guitarra” e as

transformações que sofreu; além de outras composições que trazem o linguajar e a oralidade

sertaneja, conservando dinâmicas que estão presentes nos falares e cantares dessa região. O

concerto também inclui peças da renascença espanhola, inglesa e cantigas do próprio menes-

trel Elomar. O projeto reuniu as 13 composições da obra completa de Elomar para violão solo,

brilhantemente executadas por João Omar. 

No dia 15 de julho de 2015 participei do programa Fantástico, da Rede Globo de Tele-

visão, para divulgação do projeto "A Voz e O Violão” de Daniela Mercury. Até a véspera da

viagem, não tinha sido informado sobre as condições daquele serviço que surgira como de-

manda extra aos shows que haviam sido acordados. No dia seguinte viajei cedo sem as infor-

mações e fui para a sede de jornalismo da Globo, onde gravei o programa pela tarde, e voltei

no mesmo dia pela noite. No dia seguinte, a pedido do diretor do programa, postei uma foto

com meus violões relacionado-os a nomes de santos, a saber: São Valeriano, San Martín, São

Léo, São Pedro, São Zagert e São Manuel, São Hirade e São Tranquillo. No dia 17, a minha

composição “Trezena" foi classificada entre as cinquenta músicas selecionadas para o XIII

Festival de Música da Educadora 2015.
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A estreia do show "A Voz e O Violão” foi no Teatro Safra, em São Paulo, de 31 de ju-

lho a 2 de agosto de 2015. A produção foi da sua esposa Malu Verçosa. Pela primeira vez na

carreira depois da fama, Daniela Mercury subiu ao palco em um projeto sem banda completa:

meus dedos estavam literalmente verdes depois de extenuantes dois meses de ensaios. O nú-

mero de músicas trabalhadas nos ensaios chegou perto de cinquenta; o  show de estreia teve

vinte e seis músicas e durou aproximadamente duas horas e trinta minutos. No fim do show

fui chamado ao camarim para ser apresentado ao prefeito de São Paulo, na ocasião Fernando

Haddad, que tocava violão, tinha gostado muito da apresentação e queria me parabenizar. Ain-

da no camarim, comentaram que eu era professor assim como ele. Ele então me disse que a

Universidade "estava bem” e eu lhe contei, que na verdade, nós estávamos em greve por tem-

po indeterminado.

Como foi um show voz e violão, tive que criar um delineamento sonoro que cobrisse

todo o espectro harmônico possível, pois substituiria uma banda de axé – o que seria uma ta-

refa mais grave do que o jargão dos músicos populares, “carregar o piano nas costas”. Eu ha-

via investido em um par de microfones condensadores da dinamarquesa DPA (Danish Profes-

sional Audio) para os shows que fazia com Virgínia Rodrigues, e iria usá-los misturados com

o som de linha que utilizava na monitoração do retorno. No som de linha, usei um processa-

mento de sinal com o aparelho Adrenallin III, que simulava um pré-amplificador estéreo, so-

mado a um pedal de reverb Strymon também estéreo. Conectava meus dois violões em uma

caixa A/B box e programava presentes separados para cada música e tipo de violão sendo aci-

onados por um controlador Midi. Desta maneira o técnico de som tinha no PA o som da capta-

ção do microfone e um som em linha estéreo já equalizado e com reverberação. O experiente

engenheiro de som paulista Nivaldo Costa relatou-me que "nunca tinha trabalhado com um

violonista que tivesse uma solução tão boa para este tipo de trabalho, e que em bons teatros

soa muito bem”. Houve mais um show no no Theatro Municipal de Paulínia, no estado de São

Paulo, no dia 7 de agosto. 

No dia 4 de agosto de 2015 ganhei de presente um n’goni, “a guitarra dos caçadores”,

em reverência ao orixá Oxóssi. Meu amigo Jorge Bezerra trouxe de presente esse instrumento

de origem africana utilizado nos rituais que antecediam as viagens em busca da caça. Bezerra

havia a acabado de produzir o álbum do grupo francês Saint Germain, que tem vários regis-

tros de n’gonis, e solicitou ao instrumentista que gravou, que também construía o instrumento,

fizesse um para mim. O instrumento tem quanto cordas e é afinado em Dó maior com o pri-
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meiro tetracorde da pentatônica maior. É feito em madeira escavada e coberta com couro do

crânio de bode ou outro animal. Em seu corpo é preso um cabo, que se parece um cabo de

vassoura não muito longo, aonde são amarradas as cordas, que são linhas de pescar. É um ins-

trumento magnífico que torna ancestral minha forma de tocar, mexendo com arquétipos sono-

ros. 

No dia 28 de agosto de 2015, realizei o projeto “Ao Som do Vinho”, na Gaya Enoteca,

em Salvador. O projeto foi idealizado como desdobramento do outro, “O Som das Coisas”. A

ideia central foi explorar o repertório violonístico que eu vinha trabalhando em paralelo aos

shows de violão que realizava. Nos anos em que acompanhei cantores ou participei de proje-

tos praticava repertórios em paralelo, para potencializar determinadas habilidades. Como vi-

nha fazendo o show “A Voz e o Violão”, comecei a praticar um repertório em paralelo como

estratégia. Ele incluía composições de Bach, Augustin Barrios, Egberto Gismonti, Luiz Gon-

zaga, Dilermando Reis, Garoto, João Pernambuco, Pat Metheny, Toninho Horta, Tom Jobim,

Roberto Mendes, Hermeto Pascoal e músicas minhas. Resolvi fazer este projeto para executar

estas músicas em público e encontrar amigos em lugar com vinhos, onde ocorreriam encon-

tros inusitados com outros artistas e pessoas recitando poemas.

Em setembro de 2015, estreou no Teatro ACBEU nos dias 12, 13, 19 e 20, a peça de

teatro João e o Pé de Feijão. Após a temporada do espetáculo, segui para o teatro do Espaço

X, nos Barris. Após um longo período de produção da trilha sonora da peça, chegamos ao lan-

çamento. A quantidade de trabalhos que surgiram no momento em que produzia a trilha foram

o desafio principal desse projeto. Desta vez utilizei uma forma de compor diferente das outras

vezes em que tinha trabalhado com a diretora Fernanda Paquelet, e senti dificuldades com a

mudança. O texto foi sendo construído a partir das vivências dos atores, o que gerava altera-

ções constantes na cenas. Estar presente acompanhando essa dinâmica foi um desafio.

No dia 27 de setembro gravei as guitarras do álbum Vinil Virtual, de Daniela Mercury,

em meu homestudio com o produtor do disco Yacoce Simões. Outras faixas do disco gravei

com o grupo no estúdio Canto da Cidade. No dia 22 de novembro, dia da música, participei da

Invasão Cultural na Barra às 8 horas da manhã. No dia 27 de novembro de 2015 realizei o

projeto “Ao Som do Vinho”, na Gaya Enoteca em Salvador. O projeto contou com a presença

de Ricardo Castro, Tatiana Garcez de Sena, J. Velloso, Leonardo Boccia, Florian Boccia, Dino

Brasil e muitos outros amigos.
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No segundo semestre da universidade, 2015.2, continuei a cursar o componente curri-

cular do doutorado Pesquisa Orientada. Continuei atendendo às demandas da  graduação com

as disciplinas Instrumento I, II, III e IV, Harmonia II,  e da coordenação dos cursos de exten-

são em guitarra, contrabaixo e cavaquinho. Nesse ano ministrei a matéria TCC (trabalho de

conclusão  de  curso)  do  primeiro  aluno  de  Instrumento  Violão  e  Guitarra  graduado  pela

UFBA, Chico Oliveira, que explorou o tema de técnicas interpretativas da guitarra no samba

em seu TCC, e realizou concerto de formatura no Teatro Sesi.

No dia 29 de novembro, realizei uma apresentação no Teatro da Aliança Francesa das

turmas de instrumento e improvisação em música popular. Os alunos dividiram a pauta do tea-

tro no intuito de apresentarem sua produção semestral em ambiente próximo ao que alguns

músicos profissionais trabalham, que é o teatro. No mesmo mês, eu ainda estava concentrado

nos ensaios dos shows “O Som das Coisas” e “Saulo Canta Tropicália”, os quais eu dirigia  e

onde também tocava, e aconteceriam em janeiro do ano seguinte. Comecei a fazer pesquisa de

repertório do trabalho de Saulo e a contactar alguns músicos para formar a banda. Durante os

períodos de shows eu construía uma prática sobre o repertório da apresentação. Algo em co-

mum que vinha trabalhando desde minha época do GIT é a solidez simétrica do pulso musi-

cal. Sobre o meu show, eu praticava as partes com o metrônomo desdobrado uma ou duas ve-

zes: se a música fosse a oitenta batidas por minuto, eu a praticava a quarenta ou vinte, pois

esta prática exige muito mais esforço e concentração, aumentando o nível de dificuldade. A

ideia era tornar esta prática orgânica a ponto de trabalhar meu conhecimento musical impres-

sionista sobre estar ou não no pulso.

Em janeiro de 2016 fiz a parte final dos ensaios para o meu show “O Som das Coisas”,

que ocorreu nos dias 8 e 9 no Café Teatro Rubi, e o show “Saulo Canta Tropicália”, que foi re-

alizado no dia 10, em um palco no Jardim dos Namorados. No dia 8, fui fazer divulgação dos

meus dois shows no programa TVE Revista, da emissora TVE. O primeiro show, “O Som das

Coisas”, teve as participações de Paulo Dáfilin, Xangai, Luisinho do Jêje, Saulo Fernandes e

Jorge Bezerra. No dia seguinte, apresentei-me com Jorge Bezerra na percussão, e tive as parti-

cipações dos guitarristas Hermano Cilindro (Maninho), que tocou "Insensatez", e Fábio Serra-

no, que cantou e tocou "Little Wind”, de Jimi Hendrix.

O show “Saulo Canta Tropicália”, do projeto "Canto de Rua” de Saulo Fernandes, teve

como convidados As Ganhadeiras de Itapuã, Marcia Castro, Danny Nascimento, Pedro Pondé.

O repertório incluiu músicas tropicalistas, como: “Pipoca Moderna”, “Alegria, Alegria”, “Pa-
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nis et Circenses”, “Cálice”, “Ando Meio Desligado”, “É Proibido Proibir”, “Baby”, “London

London”, “Chove Chuva”, “Take It Easy My Brother Charles”, “Que Pena”, “Não Identifica-

do”, “Umabarauma”, “Divino Maravilhoso”, “Triste Bahia”, “Filhos de Gandhi”, “Domingo

no Parque”, “Tropicália”, “Bat Macumba”, “País Tropical” e “Maracatu Atômico”. 

Dirigir esse show foi uma experiência marcante, pois me deixaram completamente li-

vre para escolher o repertório e desenvolver os arranjos. Eu fiz uma pesquisa de repertório e

apresentei à produção e a Saulo Fernandes, que acataram minhas sugestões. Os ensaios foram

feitos em minha casa, o que é bastante producente para mim, que é onde tenho todas as mi-

nhas ferramentas de trabalho. Transitar por este repertório e pela história do tropicalismo foi

mergulhar na minha própria história musical, ainda tivesse nascido quando o movimento já

havia anunciado o seu fim. 

No dia 19 de janeiro, gravei o programa da Radio Transamerica, com Paulinho Olivei-

ra e Erica Saraiva, para a divulgação do meu show, que seria seguido pelo do guitarrista Eric

Assmar, no dia 22 de janeiro, às 21h no Teatro Molière, da Aliança Francesa, à Ladeira da

Barra. Nesse  show fiz uma apresentação solo cantando, e tocando violão e guitarra. Toquei

meu repertório autoral e alguns arranjos sobre peças de outros compositores que se coadunam

com minha estética musical, como “Lamento Sertanejo”, de Dominguinhos e Gilberto Gil,

“Trilhos Urbanos”, de Caetano Veloso, e “Na Baixa do Sapateiros”, de Ary Barroso. Durante

a segunda música do  show, começou a ocorrer uma microfonia nas frequências de grave, o

que foi superado alguns segundos depois. Alguns alunos estavam na plateia e tive a chance de

me apresentar pela primeira vez para alguns deles, que me deixou honrado. 

Em janeiro, comecei a tocar com os domingos no Café Terrasse na Aliança Francesa,

das 18 às 20h, e apresentei-me no dia 17. Continuei me apresentando neste espaço nos dias 21

e 28 de fevereiro, 6, 13 e 20 de março, e 3 de abril. Eu aproveitei essas apresentações para fa-

zer um laboratório sobre o diverso repertório que vinha trabalhando enquanto instrumentista

ao violão, guitarra e voz, com algumas canções e interferências vocais. Aproveito a oportuni-

dade para executar o canto, assim como trabalhar com algum dispositivo tecnológico que eu

queira inserir nas performances. Eu gosto muito de tocar nesse lugar, especialmente pela bela

vista da Baía de Todos os Santos. É interessante ressaltar uma carência na habilidade em escu-

tar música e não a relegar ao papel de Moozak96.

96 O termo Moozak aparece aqui em alusão à interpretação de Murray Schafer (2001) à produção redução da
música ao plano de fundo nas paisagens sonoras atuais.
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No dia 7 de maio, apresentei-me como convidado do  show da cantora Taii Busking

com o baixista Cesário Leony. Nesse show fui convidado por Leony para fazer parte do proje-

to que dirigiu tocando violões em duo com ele para acompanhar a cantora. As músicas tinham

vários espaços para solos e improvisos, e em algumas ele tocou baixo. Esta situação foi muito

interessante, pois não tínhamos percussão, e ficava bem evidente o domínio rítmico necessá-

rio para tocar o idioma que Cesário propunha. Foi curioso perceber várias linhas marcantes de

contrabaixo do repertório que Leony já gravou serem desmembradas de outras maneira em

um repertório distinto. Apresentamo-nos na praça Ana Lúcia, na Pituba.  

No mês de maio dei sequência a algumas apresentações, e no dia 20 realizo novamente

o projeto “Ao Som do Vinho”, na Gaya Enoteca. No dia 24 apresentei o recital das matérias

de improvisação e instrumento do curso de Música Popular da UFBA no Teatro Molière da

Aliança Francesa. Apresentei o trabalho “O Som das Coisas” na Casa da Mãe, nos dias 2 e 16

de junho. No dia 4 de julho gravei, com Ícaro Sá na percussão, o programa TVE Revista. Vol-

tei a apresentar o mesmo show nos dias 7 e 21 de julho na Casa da Mãe.

Nos dias 12 e 13 de setembro realizei a gravação do meu primeiro DVD “O Som das

Coisas” realizado no teatro Sesi Rio Vermelho. No dia 4 de agosto, fiz uma participação nos

shows do grupo de Blues e Hard Rock do baixista Maurício Pedrão, com Maurício Uzêda no

baixo e Cândido Amarelo nos vocais e guitarra. Toquei músicas de Jimi Hendrix. No dia 14 de

agosto fiz uma gravação para o baterista Puppa Santana. No dia 24 de agosto, minha composi-

ção “A Primeira Estrada” foi selecionada entre as músicas concorrentes para a fase final do

Festival Educadora de Música, sendo executada na programação da Rádio. No dia 25 de outu-

bro, participei da banca de defesa da dissertação do mestrando Saulo José Ferreira Santos. No

dia 26 outubro, realizei uma apresentação do centro de artes ABOCA. No dia 29 de outubro

realizei uma apresentação do fim de semestre da turma de instrumento. No dia 3 de novembro

de 2016, apresento-me com Marcelo Galter nos teclados e Luisinho do Jêje na Percussão na

Casa da Mãe. No dia 17 de novembro apresentei-me no Café Terrasse da Aliança Francesa.

Em 10 de dezembro, a música “Forte, Valente Coração”, do grupo BaianoMundo, ga-

nhou o prêmio de “melhor arranjo de música com letra” no XIV Festival de Música 107.5

Educadora FM. Eu gravei guitarras nessa bela composição. O guitarrista Jackson Almeida,

que é aluno de instrumento em Música Popular, formou com seu irmão e outros músicos em

2015 o grupo BaianoMundo. Eles começaram a produzir o trabalho em estúdio e convidaram-

me para gravar guitarras na faixa. Eu inicialmente tentei linhas de guitarra fazendo condução
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rítmica durante a estrutura do canto, mas não fiquei convencido. Porém, na introdução havia

experimentado linhas de guitarra executando os acordes sem o ataque inicial, produzindo um

efeito conhecido como swell. Para tal usei o aparelho da T.C. Electronics G-Force, quem tem

uma programação de dois delays: um para esquerda,  outro  para a direita, específica para este

tipo de efeito, feita pelo guitarrista Scott Henderson, quando comprei o aparelho e levei para

testar na sala de aula do GIT. Ele fez a programação e disse “Those are my numbers”. 

No dia 22 de novembro de 2016, participei do evento da escola Vila Criar que saudou

o Dia da Música. Eu me apresentei tocando e respondendo a perguntas das crianças sobre

música. No dia 30 de novembro, participei da gravação do DVD do show em homenagem ao

poeta José Carlos Capinam. O show contou com Lazzo, Claudia Cunha, Roberto Mendes e

Luiz Caldas, além do próprio Capinam e seus versos. Este show foi especial por reunir tantos

talentos em torno da poesia Capinam, poeta do qual já era fã sem saber, através de músicas

como “Papel Machê” (em parceria com João Bosco) e “Ponteio" (com Edu Lôbo). Durante

este período, levei para a aula de Harmonia a partitura com os acordes de “Papel Machê”; nes-

se dia fizemos algumas performances com a música, seguidas de ampla análise.

No dia 28 de janeiro de 2017, participei do show de comemoração de 30 anos da Ban-

da Contramão com a festa “30 anos de Rock Nacional". Além de mim, foram convidados Ger-

son Norberto, Vandex, Rodolfo Pamplona, Paulo Peixe, Adelmo Schindler e Ricardo Barata.

Eu toquei e cantei as músicas “Pro dia Nascer Feliz”, do grupo Barão Vermelho, e “Óculos”,

do grupo Paralamas do Sucesso. Foi uma noite de celebração, onde puder encontrar amigos

músicos das décadas de 1980 e 1990, contribuindo para a rememoração de diversos eventos

da época.   

No dia 5 de fevereiro de 2017 participei do projeto “Eu Vim da Bahia”, no Sesc Belen-

zinho, com Marco Lobo, Virgínia Rodrigues e Rafael Vernet. Apresentei minha composição

“Quando eu Ya” junto a Marco Lobo e Rafael Vernet. Nós ensaiamos a música na passagem

de som, mas no momento da apresentação o andamento saiu mais rápido do que havíamos

combinado. Isso fez com que eu tivesse que tocar de uma forma muito mais ativa do que o

costumeiro, induzindo minha atenção para este evento. Acabei perdendo a forma da música na

sessão do improviso de Vernet. Recuperei logo em seguida, mas isso foi o suficiente para le-

var a performance para um nível abaixo do que poderíamos alcançar. Em seguida, Virgínia

Rodrigues veio ao palco e fizemos a canção "Canto de Xangô”, de Baden e Vinícius. Depois,

“Dembwa”, de Tiganá Santana; e, por fim, “Labareda”, também de Baden e Vinícius. 
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No dia 10 de fevereiro, fiz a apresentação do fim do segundo semestre da graduação

em instrumento 2016.2, da turma de instrumento. Eu consegui agendar a apresentação dos

alunos para o centro de artes ABOCA. Os alunos executaram a produção do semestre através

de performances que foram trabalhadas durante o curso, com práticas relacionadas ao progra-

ma da disciplina e especificamente direcionadas à demanda individual de cada aluno. Através

do compromisso com a produção para a apresentação, os alunos organizam sua rotinas de

práticas e desenvolvem estratégias de aporte para cada música.

No dia 15 de fevereiro de 2017 participei do show de lançamento do álbum “Fogueira

Doce”, de Mateus Aleluia, no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. Nós viajamos na véspera

do show, e no mesmo dia fomos visitar o palco da Sala Multiuso do teatro que ficava no hotel

Sesc Copacabana, onde estávamos hospedados. O repertório foi composto por músicas. Nós

fizemos ensaios aqui em casa, e questionei a Seu Mateus que instrumento levaria, pois o vio-

lão que trouxe aos ensaios não tinha sistema de captação. Ele disse que usaria um Takamine

que tinha, mas que não gostava, pois o instrumento não tinha o som com a projeção esperada,

embora cumprisse a função de instrumento eletroacústico. Os instrumentos eletracústicos têm

uma característica bastante peculiar que é o fato de soarem de uma maneira acústica e ao esta-

rem plugados com resposta de som em retorno monitorado. É o mesmo instrumento em duas

situações completamente diferentes que alteram o contexto do ataque das cordas do instru-

mento, pois com o instrumento conectado as cordas sofrerão o impacto da resposta sonora,

tornando-as muito mais rígidas e difíceis de controlar. Para atenuar o desconforto, um com-

presso pode ajudar; mas a técnica da guitarra elétrica em que se controla a provação do som

com o abafamento de ambas as mãos também é funcional com os instrumentos eletroacústi-

cos.

Nos últimos ensaios Seu Mateus passou a utilizar o violão Takamine. O instrumento

começou a apresentar alguns problemas durante o ensaio, mas ele achava que era a bateria e

que trocaria. Eu propus então um plano, caso acontecesse algum imprevisto com relação ao

instrumento: como eu tocaria violão e a guitarra no show, ele poderia pegar o meu violão e eu

passaria para a guitarra. Ele aceitou, mas me garantiu que nada ocorreria, pois trocaria a bate-

ria do instrumento. Na primeira música do show, o violão apresentou um problema; mas não o

instrumento, e sim a via do canal da mesa no qual estava conectado. Como havíamos criado

uma estratégia para um outro problema, ao percebermos o descompasso olhamo-nos, e tacita-

mente já sabíamos o que fazer. O contrarregra veio até o meu lado, pegou meu instrumento e



277

levou para Seu Mateus para que ele seguisse o show, e assim fez enquanto os técnicos identifi-

cavam o problema, até então desconhecido. O show transcorreu bem após este desafio, com

uma performance bastante passional e aplaudida. 

O repertório foi composto por músicas do álbum Fogueira Doce, como “Eu Vi Obata-

lá”, “Convênio no Orum”, “Filha Diga O que Vê!”, “Fogueira Doce”, “Isso é Bahia"; e alguns

sucessos do grupo Os Tincoãs, como “Yansã Mãe Virgem”, “Cordeiro de Nanã”, "Atabaque

Chora” e “Ogundê”. Na plateia estavam músicos e artistas de diversas gerações que foram

saudar uma figura icônica da música popular brasileira.

Em 14 de março de 2017, faço uma participação no show “Obinrim", da cantora Rebe-

ca Tárique, acompanhando-a na música "Vingança de Cunhã”. Seu Mateus Aleluia também

participou do show, que aconteceu no Teatro Sesi. Eu havia gravado esta música utilizando ca-

potrasto, o que possibilitou usar artifícios de cordas soltas e harmônicos naturais no tom de

sol menor. Eu havia gravado o violão em linha para servir de estrutura guia para a gravação,

mas os envolvidos no projeto pediram para que deixassem como estava. A música foi habilita-

da para o prêmio Caymmi de Música 2017.

Em 19 de março apresentei-me no Café Terrasse da Aliança Francesa. Aproveitei essa

data para amadurecer o show concorrente ao Prêmio Caimmy, que já estava por vir. A ideia

seria tocar com a formação do show do Caymmi, mas Luisinho do Jêje estava viajando e fiz a

apresentação em duo com Marcelo Galter nos teclados. Nós não havíamos tocado tanto tempo

juntos quanto eu havia tocado em duo com Luisinho do Jêje e estávamos em busca deste en-

trosamento. Existe uma banda de frequenta de notas que é muito fácil de ficar bem ocupada

pelos dois instrumentos e tivemos que estar sensível a isso para que não houvesse um acúmu-

lo de frequências netas regiões.

No dia 29 de março de 2017, fiz o show concorrendo ao Prêmio Caymmi de Música

no Teatro Sesi Rio Vermelho. Apresentei o show autoral “Trezena”, que é o mesmo nome da

minha composição que estava no repertório do show e seria inscrita na categoria “Música Ins-

trumental”. O regulamento do Prêmio Caymmi solicitava um show inédito, e eu não queria re-

petir o do ano passado, então resolvi explorar o tema “Trezena”. Fiz uma pesquisa na internet,

conversei com algumas pessoas ligadas à numerologia e fui descobrindo coisas muito interes-

santes. Umas delas é a relação do número treze como a oitava, pois após percorrer doze notas

cromaticamente chegamos à décima terceira nota, que está a um intervalo de oitava da primei-

ra nota. Outra relação foi com o zodíaco, onde o caminho de evolução de um signo seria che-
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gar a si mesmo em um estado evoluído sob o efeito dos doze signos. Muitas outras relações

foram aparecendo, mas as que capturavam a minha atenção eram aquelas que estabeleciam

uma relação deste número com o autoconhecimento. Eu escrevi um texto que sintetizava estas

ideias e gravei para ser utilizado na abertura do show com efeitos. 

No primeiro semestre da universidade, 2017.1, continuei a cursar o componente curri-

cular do doutorado Pesquisa Orientada. Com três meses de antecedência, eu havia solicitado

afastamento ao departamento durante o segundo semestre de 2016 para finalizar o doutorado.

Consegui o afastamento por aprovação unânime, em votação realizada em plenária durante a

reunião de Departamento da Escola de Música. Contudo, os técnicos da UFBA entraram em

greve, e a tramitação do meu pedido teve sua dinâmica procrastinada. Tive que continuar a dar

aulas durante 2016.2 até 5 de janeiro, quando saiu oficialmente meu afastamento; no entanto,

na semana seguinte o departamento me comunicou que não haveria concurso para professor

substituto. Meus colegas do curso de Música Popular não tinham disponibilidade para substi-

tuir-me e tive que voltar a dar aulas mesmo com meu afastamento homologado. 

Em 8 de abril de 2017 participei do projeto “Imersão Cultural”, na Casa da Música em

Itapuã. O projeto fez parte do Programa de Formação e Qualificação de Agentes Culturais e

envolveu um conjunto de atividades voltadas ao aperfeiçoamento de pessoal do campo cultu-

ral, em especial aqueles identificados como agentes culturais, que são os ativistas comprome-

tidos com a efetivação dos direitos culturais, o desenvolvimento da cultura, a promoção e a

preservação da diversidade cultural, o fortalecimento das comunidades culturais e a consoli-

dação das políticas públicas de cultura voltadas à ampliação e fortalecimento da cidadania

cultural. 

O meu papel no evento foi a realização de uma atividade didática/artística, na qual

apresentei produções e criações de minha autoria com abertura de diálogo com a plateia, a fim

de compartilhar sentidos, motivações e referências estéticas sobre o meu trabalho. Eu apresen-

tei algumas músicas e distribuí folhas de papel entre os participantes para que fizessem uma

divisão em duas colunas e escrevessem um lista de músicas que considerassem boas e na ou-

tra músicas que considerassem ruins. Tudo foi feito com muita descontração, mas na hora das

justificativas por que uma música era ruim as discussão se acalorou. Muitos indicaram que

eram ruins aquelas músicas que depreciavam a figura feminina, outros falavam sobre o gênero

sertanejo e sua hegemonia no mercado cultural, chegando a invadir o carnaval de Salvador e

tomando os espaços de artistas locais. 
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O debate foi muito intenso e perguntaram-me o que eu podia fazer enquanto músico e

educador. Respondi rememorando o meu papel como ser humano e cidadão em respeitar e

acolher as pessoas, independente de gênero, raça, classe social, idade etc. Enquanto educador,

cabia a mim alertar àqueles que pertenciam ao meu circulo de educação, sobre a questão da

discriminação e suas formas de ser. Enquanto músico, cabia a mim produzir algo que enalte-

cesse o feminino; como havia sido pai recentemente, compus uma música para minha filha,

Maria, com letra de Jorge Franklin, chamada “O Segredo de Maria”. Toquei a música em se-

guida para arrematar a minha resposta, o que foi muito emocionante para mim e bem acolhido

pelo público.

No final do ano de 2016, o guitarrista francês Eric Andre Leboucher-Radiget entrou

em contato pelo Facebook e apresentou-se como amigo de amigos, avisando que estaria vindo

a Salvador durante o verão de 2017. Ele é amigo do guitarrista Angelo Metz desde o tempo

que estudaram juntos na USC (Universtity South California), em Los Angeles. Ele havia estu-

dado com guitarristas que também foram meus colegas, como Sid Jacobs e Joe Diorio. Eric

Radiget havia lançado em 2003, assim como eu, seu primeiro álbum, chamado Alone Toge-

ther - Jazz Guitar Duets. O álbum tem onze faixas em duetos com os guitarristas de jazz Joe

Diorio,  Sid Jacobs e  John Stowell.  O repertório do álbum inclui  standards de  jazz como

“Summertime",  de  G.  Gershwion  e  D.  Heyward,  e  “Alone  Together”  de  H.  Dietz  e  A.

Schwartz, que foram registradas em parceira com Diorio, "Body and Soul” de Green, Hey-

man, Sour e Eton, que ele gravou com Sid Jacobs, e “Corcovado" registrada com Jon Stowell.

Ele me convidou para tocar em duo em algum lugar que estivesse disponível em Sal-

vador, pois gostaria de conhecer o máximo de lugares e pessoas relacionadas à música. Nós

conseguimos agendar as datas 9, 23 e 30 de abril de 2017, no Café Terrasse da Aliança Fran-

cesa. Após sua chegada em Salvador, encontramo-nos em minha casa e passamos algumas

músicas como “Triste”, “Wave”, "Corcovado" e “Chega de Saudade”, de Tom Jobim, "Joy

Spring”, de Cliford Brown, “My Favorite Things”, de Richard Rodgers e “Days of Wine and

Roses", de Henry Mancini. Tocar com Radiget foi um grande prazer, pois havia tocado bas-

tante em Los Angeles nessa formação em duo e com essa linguagem do estilo jazzguitar. Eu

havia estudado com Sid Jacobs e Joe Diorio, e conheci seus termos musicais. Tocar com Radi-

get foi rememorar uma parte fundamental do meu fazer musical, que foi encontrar pessoas

que fazem música para simplesmente tocar buscando atingir os píncaros do ser. 
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Durante o mês de maio, o baixista Gustavo Caribé convidou-me para gravar guitarras

em um arranjo de sua autoria, desenvolvido sobre o compasso 7/4 para a música “I Shot the

Sheriff”, de Bob Marley. Este arranjo foi o trabalho de conclusão do curso de produção de áu-

dio que Caribé estava fazendo. Embora estivesse muito atarefado com o doutorado, as aulas

na UFBA e minha filha pequena, não quis recusar o convite, pois Caribé, além de grande ta-

lento musical, foi um dos que me acolheram quando fui passar minhas temporadas em Santo

Amaro da Purificação. Percebi que outro ponto positivo em fazer a gravação é que estava pre-

cisando gravar guitarras no meu trabalho autoral, pois algumas músicas já tinham as bases

prontas, mas faltavam as guitarras. Deixando o estúdio preparado para gravar guitarra, eu po-

deria realizar as duas tarefas em um momento propício. Tive que me organizar para acomodar

a demanda e pedi para que enviasse o áudio previamente para apreciação. Eu preparei o estú-

dio com o equipamento do Bob Bradshaw, e marquei a gravação para o dia 8 de maio de

2017, que foi bem encaminhada, obtendo um bom resultado e avaliação positiva.

No dia 27 de maio de 2017 apresentei o  show autoral  “Brasil Baiano" na "Casa de

Vina”, a casa perto do Farol de Itapuã onde morou o poeta carioca Vinicius de Moraes, e perto

de uma praça com seu nome e uma estátua em sua homenagem. O show foi estruturado a par-

tir do meu percurso de vida, assim como da minha identidade e essência musicais enquanto

brasileiro e baiano. O repertório foi formado por composições autorais e arranjos sobre obras

de compositores da música popular, que vislumbram ressignificar sentidos da estética musical

sobre as proposições em ser brasileiro e baiano. O material sintetiza os anos de experiências e

estudos com a guitarra, o violão e os vários gêneros do ambiente musical popular brasileiro e

universal. A convivência não apenas com aspectos musicais, mas com as dinâmicas culturais,

tanto na dimensão pessoal interna quanto na relação com a totalidade da realidade, são ele-

mentos determinantes do show. A ideia de produzir “Brasil Baiano” nasceu em 2017 com o

desejo de reafirmar e redefinir minhas premissas musicais adquiridas ao longo de minha car-

reira. Valores musicais que têm como motivação ir além da expressão de um ponto de vista si-

tuado, contemporâneo e autêntico, em busca de uma dissolução artística corporificada na rea-

lidade baiana e brasileira.

No dia  29 de maio gravei em meu homestudio uma música para o projeto do grupo

"Palavra Cantada”, com Moreno Veloso e seu filhos José e Rosa, e a cantora Sandra Peres.

Em 6 de julho de 2017, a minha composição “Trezena" foi indicada ao Prêmio Caymmi de

Música na categoria composição instrumental. A ideia inicial foi integrar um compasso com-

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213019395216420&set=a.10207857208124969.1073741830.1138525816&type=3
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posto de treze tempos com uma progressão harmônica bem simples, marcada por uma linha

de baixo de cinco notas na introdução e parte “A” da música. 

Durante a minha prática docente no curso de Música Popular da UFBA, tenho organiza-

do e sistematizado proposições metodológicas para o ensino da guitarra elétrica e do violão,

harmonia e improvisação, através do programa da disciplina e da prática docente em sala de

aula. A partir do início do doutorado, em 2013, esse processo de organização intensificou-se,

resultando em ações docentes com maior ênfase e detalhamento na práxis musical (ELLIOTT,

1995, 2005).  Em minhas  aulas  procuro explorar  com os alunos as  cinco formas do fazer

musical P.I.C.A.R. (Performance, Improvisação, Composição, Arranjo e Regência) através do

desenvolvimento dos cinco tipos de conhecimento musical (Procedimental, Formal, Informal,

Impressionista e Supervisional), utilizando sempre a audição como premissa. Uma forma de

avaliar em que nível de desenvolvimento o aluno pode estar é através dos cinco níveis de

especialização  (iniciante,  iniciante  avançado,  competente,  proficiente  e  expert).  Venho

compartilhando essa experiência com meus alunos e aplicando em minhas rotinas de estudo e

produção  artística  estes  conceitos,  assumindo-os  como  ferramentas  potencializadoras  da

musicalidade. A seguir irei expor algumas e ideias sobre os aspectos musicais supracitados

que venho abordando em sala e em minhas práticas, referendadas em diversos autores.

A composição,  que corresponde a uma das atividades  diretas  da música citadas  por

Keith Swanwick (1997) no seu acrônimo CLASP”97,  é  uma das  formas do fazer  musical

(ELLIOTT, 1995, 2005) e do  envolvimento com a música (GREENE, 2002). A composição

de fato é uma experiência musical singular, onde quem tem o ímpeto e o prazer de desfrutá-la

pode  experimentar  uma  relação  de  criatividade  com  formas  únicas  de  ressonâncias  da

natureza humana. Em minha experiência pessoal, o exercício de compor traz a corporificação

do poeta sonoro, onde se faz premente a procura e captação por ideias que musicalmente

codifiquem estados emocionais, situações, respostas, imagens e afirmações pessoais. Procuro

permitir-me  o  livre  envolvimento  com a  estética  musical  do  que  produzo,  buscando  um

delineamento musical autorreflexivo, de quem eu sou, do que sou composto, onde estou, para

onde vou, e tantas outras afirmações e questionamentos que me conduzem em experiências

cotidianas.

97 Ver p. 38 da Tese.
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Compor  também  é  compreender  formas  e  comportamentos  musicais  humanos  do

variado leque de estilos e gêneros musicais que constituem o significado de música para um

indivíduo. Através da composição pude aprender e experimentar, com e sem o instrumento,

diferentes aspectos musicais que constituem o universo musical. Aspectos harmônicos, como

voicings de acordes, arpejos e cadências harmônicas; formas musicais, como choro, rondó e

blues, dentre outras; conduções rítmicas harmônica e melódica (motivo rítmico e intervalar);

estrutra de frases e desenvolvimento motívico (fraseologia); e todo o universo de abrangência

musical  que  um  músico  possar  contemplar.  Considerando  a  ressonância  que  a  harmonia

tradicional exerce sobre a genealogia da harmonia funcional, procuro a compreensão do todo,

e não me abstenho da referência de Arnold Schoenberg98 (2001, p. 49), que afirma que “a

matéria de ensino da composição musical em três setores: harmonia, contraponto e formas

musicais”. Ou seja, compor, sobretudo no contexto do hábito cultural a que Schoenberg se

refere, é aprofundar-se também nestes três âmbitos.  

No contexto da música popular, a composição também se tornou uma ação recorrente

entre  os  músicos  guitarristas  e  violonistas.  O  violão  assumiu  um  papel  fundamental  na

paisagem sonora da música popular nas mãos de muitos músicos compositores e arranjadores;

dentre  eles,  Dorival  Caymmi,  Villa-Lobos,  Garoto,  João  Pernambuco,  Baden  Powell,

Radamés  Gnattali,  João  Gilberto,  Gilberto  Gil,  Caetano  Veloso  e  João  Bosco.  Muitos

guitarristas que são frequentemente citados como referências, como Hélio Delmiro, Toninho

Horta, Pat Metheny, John Scofield, Django Reinhardt, Charlie Christian, Ali Farka Tourré,

John Maclaughlin, William Leavitt, Mick Goodrick, Joe Diorio, Sid Jacobs, Ted Greene, e

tantos outros, também utilizam a composição, além do seu valor autotélico, como objeto de

produção artística e afirmação profissional de suas carreiras. Sendo assim, oriento os alunos

para uma observação e consideração sobre esta prática como uma forma de amalgamar a

multidimensionalidade musical. 

No  contexto  do  jazz,  que  é  um  gênero  bastante  compartilhado  entre  violonistas  e

guitarristas, o professor Ted Pease afirma:

98 Harmonia: o ensino dos complexos sonoros (acordes) e de suas possibilidades de encadeamento, tendo em
conta seus valores arquitetônicos, melódicos e rítmicos e suas relações de equilíbrio.

Contraponto:  o  ensino  da condução artística das  vozes tendo em conta  a  combinação motívica  (e,
eventualmente, o ensino das “formas contrapontísticas”).

Formas musicais: disposição da construção e desenvolvimento das ideias musicais.
Esta divisão tem a grande vantagem de possibilitar a observação isolada dos diversos fatores que con-

correm no complexo da técnica composicional. Toda via, a necessidade de cada matéria ser explicada de maneira
autônoma gera uma separação excessiva. (SCHOENBERG, 2001, p.49)



283

A  composição  do  jazz envolve  escrever  combinações  específicas  de
elementos  melódicos,  harmônicos e  rítmicos que,  por  sua vez,  produzem
formas de jazz idiomaticamente reconhecíveis (como blues e outras formas
de  canções)  ou  trabalhos  mais  longos  nos  quais  o  desenvolvimento
motivacional pode desempenhar um papel importante. A composição do jazz
evoluiu, juntamente com a performance jazzística, para uma arte disciplinada
que frequentemente evidencia grande profundidade emocional e amplitude
de sofisticação. Quando penso em compositores de  jazz e composição de
jazz, penso imediatamente em Duke Ellington. Então outros nomes vêm à
mente:  Billy  Strayhorn,  Don Redman,  Jimmy Mundy, Jelly Roll  Morton,
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Tadd Dameron, Thelonious Monk, Charles
Mingus,  Horace Silver,  George Russell,  Gil  Evans,  Dave Brubeck,  Chick
Corea,  Thad  Jones,  Herbie  Hancock,  Wayne  Shorter,  Bill  Holman,  Bob
Brookmeyer, Jim McNeely e Maria Schneider. Estes compositores (e tantos
outros) fizeram contribuições significativas para o legado do jazz, seja com
músicas  memoráveis  ou  com  trabalhos  estendidos  elaborados.  (PEASE,
2003, p. ix)99

A guitarra e o violão comungam, em diferentes gêneros e estilos da música popular, da

necessidade de combinação de elementos melódicos, harmônicos e rítmicos, para exercerem

seus papéis nos diversos contextos em que estejam inseridas. As possibilidades criativas são

infinitas  ao  levarmos  em  consideração  a  possibilidade  de  combinação  com  os  fatores

sintáticos que a guitarra e o violão oferecem, como timbres, articulação e expressão. Sobre o

processo composicional do gênero, no caso o jazz, é relevante a ênfase que Pease (2003) dá ao

tripé, melodia-harmonia-ritmo; que, por sua vez, resulta em formas idiomáticas. Ele também

define a composição no jazz através da exemplificação de indivíduos protagonistas na história

da produção artística. Os parâmetros de melodia, harmonia e ritmo podem ajudar a sintetizar

boa parte do repertório explorado na guitarra até então, e podem funcionar como indicadores

na percepção sobre outros gêneros musicais, mas é necessário, assim como apontam em seus

textos Aebersold (2000), Pease (2003), Kostka e Payne (2008), Faria (1995), Pereira (2007),

Ligon (1996), Nobre (2008), e tantos outros, a identificação dos indivíduos e suas produções

artísticas. Através da escuta e apreciação musical, atinge-se a compreensão e desenvolvimento

dos parâmetros sintático e não sintáticos que vão delinear a obra musical.  

99 “Jazz composition involves writing down specific combinations of melodic, harmonic, and rhythmic elements
that, in turn, produce idiomatically recognizable jazz forms (such as the blues and other song forms) or longer
works in which motivic development may play an important role. Jazz composition has evolved, along with jazz
performance, into a disciplined art that often evidences great emotional depth and breadth of sophistication.
When I think of jazz composers and jazz composition, I immediately think of Duke Ellington. Then other names
come to mind: Billy Strayhorn, Don Redman, Jimmy Mundy, Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Dizzy Gillespie,
Tadd Dameron, Thelonious Monk, Charles Mingus, Horace Silver, George Russell, Gil Evans, Dave Brubeck,
Chick Corea, Thad Jones, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Bill Holman, Bob Brookmeyer, Jim McNeely, and
Maria Schneider. These composers (and so many others) have made significant contributions to the jazz legacy,
whether with memorable tunes or with elaborate extended works.”
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Através  da  composição,  é  possível  ter  uma  experiência  única  com  a  música  e

desenvolver nossa musicalidade através de processos criativos. Logo cedo, ainda na infância,

comecei a compor,  mas as aulas de música que eu fazia eram constantemente específicas

sobre  o  instrumento  e  o  repertório  envolvido  –  provavelmente  pelo  pouco  domínio

instrumental que eu tinha, bem como por serem situadas sobre a premissa ultrapassada de que

instrumentistas  tocam  e  compositores  compõem.  Já  durante  a  adolescência,  tive  como

professor o violonista Leonardo Boccia, que tinha em suas práticas a composição e o arranjo,

embora fosse instrumentista erudito – o que foi inspirador no sentido de criação. 

Enquanto  professor,  procuro  estimular  a  composição  entre  os  meus  alunos  de

instrumento como uma forma única de envolvimento com a música, visto que muitos dos

instrumentistas que surgem como modelos para a aprendizagem são compositores e têm seus

trabalhos autorais, como Toninho Horta, Hélio Delmiro, Scott Henderson, Pat Metheny, Ralph

Towner e John Scofield. Através da prática e dos conhecimentos que envolvem a composição,

é  possível  desenvolver  sua  própria  identidade  e  estilo  como  músico,  além  de  abrir

possibilidades  de  interpretação  na  execução  de  outras  obras.  As  composições  podem ser

instrumentais ou vocais, ou ainda compostas com a combinação de instrumento e voz. Muitos

guitarristas, como Geroge Benson, Toninho Horta e Kurt Rosenwinkel, utilizam a voz como

um recurso de criação associado à sonoridade do instrumento, ou mesmo inserem a canção

com letra em seu repertório. Sobre o processo composicional de canções Perricone (2000, p.

3) afirma ser absolutamente essencial para o ofício da composição que o compositor cante a

melodia, sinta na voz, procure pelas notas mais altas, e foque em experienciar a relação entre

a letra e a melodia.

Sobre a improvisação, que na filosofia praxial é uma das cinco formas do fazer musical

e assume papel de destaque nos estudos de Green (2002) e Swanwick (1997), utilizo em mi-

nhas abordagens, performances e aulas sobre esta matéria, uma série de diferentes aportes que

aprendi e desenvolvi ao longo de minha carreira. A partir das aulas de improvisação no curso

de Música Popular, passei a sistematizar de forma pedagógica os conhecimentos em torno do

assunto e referendar a bibliografia do programa em alguns autores, dentre eles Turi Collura

(2008), com Improvisação, volumes 1 e 2, Bob Taylor (2000), com The Art of Improvisation,

Bert Ligon (1996), com  Connecting Chords with Linear Harmony,  David Liebman (1991)

com A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody, dentre outros.
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 A improvisação tem sindo uma forma de fazer música extremamente eficaz no desen-

volvimento da minha musicalidade, e desta forma busco compartilhar estas experiências e

conceitos aprendidos em minha carreira como os meus alunos. A necessidade, na improvisa-

ção, de tomar decisões em ação de forma conscientemente controlada e emocionalmente ex-

pressiva, demanda práticas de concentração de energia psíquica que contemplem tanto a per-

cepção interior quanto exterior do indivíduo que a realiza. Caso contrário, torna-se distante a

relação artista e obra, produzindo algo carente de valor expressivo, apenas técnico ou teórico,

sem o delineamento musical humano da práxis do indivíduo sobre a estética de sua obra. A

improvisação é portanto uma forma de fazer musical onde se sintetizam as outras quatro for-

mas: performance (não existe improvisação sem performance), composição (a improvisação é

uma forma de compor), arranjo (a improvisação na música popular ocorre com frequência em

um contexto organizacional que delineia um arranjo) e regência (a improvisação aproxima-se

desta relação através da demanda por tomada de decisões, pelo controle da forma e expressão

musical, e pelo predomínio na determinação dos eventos musicais que podem ocorrer).

Na matéria Improvisação e em minhas práticas pessoais, abordo a improvisação como

uma oportunidade de síntese dos conhecimentos musicais. Ao desenvolvimento de uma ativi-

dade que, tal qual a música, só se desenvolve com a prática e com o domínio nos cinco tipos

de conhecimento, torna-se necessário contextualizar e expandir seus conceitos em sala. 

A improvisação é uma oportunidade para tomar decisões e fazer escolhas através da

construção musical, bem como colocar em prática conhecimentos formais sobre música. Tay-

lor (2000) explica que aprender a improvisar e interagir musicalmente pode construir ricas ex-

periências e valores positivos nos cotidianos daqueles que a praticam, como: (1) discernimen-

to e sabedoria, (2) integridade, (3) liderança, (4) riscos calculados e (5) diversidade. O acesso

aos indicadores e variáveis através da prática é um caminho que tenho experimentado em mi-

nha trajetória musical, bem como observo em violonistas e guitarristas profissionais de alto

nível, como Ralph Towner, Scott Henderson, Ted Greene, Joe Diorio, Nelson Veras, Hélio

Delmiro, Mou Brasil e Marco Pereira, dentre outros. No entanto, podemos abordar em nossas

práticas fatores sintáticos (harmonia, ritmo e melodia), que são aspectos musicais estruturais

do fazer musical e relevantes ao papel do violão e da guitarra. A ideia por trás desta escolha é

a crença de que o que realmente ensinamos, a nós mesmos e a os outros, é Fazer Música, pro-

piciando a experiência e tomada de consciência através da sua prática e reflexão.   
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Exponho na matéria Improvisação, que ministro no curso de música da UFBA, alguns

aportes que experimentei na improvisação; dentre eles,  três abordagens básicas:o primeira

parte  da  melodia,  ao  qual  Collura  (2008)  chamou  de  “improvisação  temática”  e  Ligon

(1996) de “fraseado melódico” (Melodic Frasing), onde o tema é o ponto de partida, concen-

trando-se no estudo de motivos, frases, períodos, sistemas e tudo aquilo que se refere ao tema.

É possível e recorrente que o improvisador explore um repertório de melodias, frases, licks, li-

nhas e padrões melódicos que é aprimorado com práticas de rememoração, aplicação e desen-

volvimento. O segundo aporte é chamado por Collura de “improvisação vertical” e por Li-

gon de “improvisar com a harmonia” (Improvising with the Harmony), onde o acorde é o

ponto de partida, assim como seu arpejo e suas extensões. O terceiro é chamado por Collura

de “improvisação horizontal” e por Ligon de “desenvolvimento motívico” (Motivic Deve-

lopment), abordagem em que o modo é o ponto de partida e a relação escala/acorde é explora-

da. Estas categorizações ressaltam a importância da compreensão e estudo destes aspectos.

A improvisação temática ou fraseado melódico, assim como os outros aportes, depara-se

com o estudo da fraseologia, que é o estudo do fator sintático melodia. No curso de guitarra e

violão em Música Popular, venho trabalhando a classificação e categorizarão melódica através

de um aporte denominado condução melódica. Esta categoria envolve técnicas, teorias e práti-

cas acerca da melodia em caráter artístico pedagógico, como: motivo, subfrases, frases, perío-

dos, sentenças, notas harmônicas, notas melódicas, condução de vozes, cadências, forma mu-

sical, gênero musical e dispositivos de embelezamento melódico. A condução melódica envol-

ve ainda o estudo e aplicação de escalas, arpejos, licks, linhas, padrões melódicos, expressão,

ritmo melódico e articulação.

Um aspecto genealógico da melodia é o motivo, que pode se combinar em antecedente e

consequente formando subfrases, frases (combinação de subfrases), períodos (combinação de

frases)  e  sentenças  (combinação  de  períodos).  Kostka  e  Payne  (2008)  alertam  para  a

existência de uma signifcante parcela de subjetividade na identificação de frases, e fazem uma

distinção entre frase e subfrase ao afirmarem que “essencialmente, uma subfrase é um evento

melódico, enquanto uma frase é um evento harmônico." (KOSTKA, PAYNE, 2008, p. 160)100.

A frase e seus componentes assumem valores harmônicos, tornando-se importante a observa-

ção da contextualização e verticalidade de seus elementos com a estrutura harmônica profun-

100 “Essentially, a subphrase is a melodic event, whereas a phrase is a harmonic event.”  (KOSTKA, PAYNE,
2008, p.160).



287

da. A repetição melódica ocorre em frases, e a maioria das frases pode ser dividida em três

partes, que são: (1) antecedente, que é a primeira parte da frase; a qual, por sua vez requer um

(2) consequente, que é a segunda metade da frase, e deve terminar com uma (3) cadência me-

lódica, que é um movimento para um ponto de repouso. Uma exceção para repetição frasal é

encontrada em peças through-composed, que atingem unidade através da repetição e manipu-

lação de motivos, em vez de repetição frasal. (NETTLES, 1987).

O motivo101, que é um fragmento musical, é frequentemente menor que dois compassos.

Pease (2003, p. 2) define motivo como um curto fragmento melódico (de duas a cinco notas),

consistindo  de  um  padrão  específico  de  altura  de  notas  e  ritmo.  Pease  afirma  que  a

manipulação motívica em uma composição tem o propósito de facilitar o desenvolvimento

melódico e contribuir para a unidade e coerência de uma peça. Os motivos melódicos repe-

tem-se ou exatamente da mesma forma, ou de maneira distinta. Quando ocorrem de maneira

distinta, podem ser de cinco tipos, individuais ou combinados: o primeiro tipo é a (1) trans-

posição, também conhecida como sequência, que “é um dos meios importantes de dar unida-

de ao sentido tonal” (KOSTKA, PAYNE, 2008, p. 103). A sequência acontece quando o moti-

vo move-se para outra altura de nota, e pode ser compreendida como um padrão melódico re-

petido imediatamente na mesma voz a partir de uma nota diferente. As sequências podem ain-

da ser de dois tipos: tonal, quando a transposição será feita dentro de uma determinada tonali-

dade; e real ou modulatória, quando o motivo é transposto para outra tonalidade. Nesta abor-

dagem, o motivo rítmico é mantido.  A transposição também pode ser observada como uma

imitação com variação ascendente ou descendente da disposição das notas do motivo, que

pode ocorrer através de variações intervalares diatônicas ou não, formando sequências tonais

101 “Um motivo é a menor ideia musical identificável. Um motivo pode consistir em um padrão de notas/sons,
padrão rítmico, ou ambos[…]. Dos dois aspectos nota/ritmo de um motivo, ritmo é provavelmente o mais forte e
mais facilmente identificado quando reaparece mais tarde na composição. É melhor usar motivo para se referir
apenas  àquelas ideias musicais que são  “desenvolvidas”  (trabalhadas ou utilizadas de maneiras diferentes) em
uma composição. Uma  frase é  uma ideia musical relativamente independente terminada por uma candência.
Uma subfrase é uma porção distinta de uma uma frase, mas também não é uma frase porque não é finalizada em
uma cadência, ou porque parece muito curta para ser relativamente independente.” (KOSTKA, PAYNE, 2008, p.
160)

“A motive is the smallest identifiable musical idea. A motive can consist of a pattern of a pitch pattern,
rhythmic pattern, or both [...] Of the aspects of a two pitch/rhythm motif, rhythm is probably the stronger and
most easily identified when it reappears later in composition. It is better to use reason to refer only to those musi-
cal ideas that are "developed" (worked out or used in different ways) in a composition. A phrase is a relatively
independent musical idea terminated by a cadence. A subphrase is a distinct portion of a phrase, but it is not a
phrase either because it is not terminated by a cadence or because it seems too short to be relatively indepen-
dent.” (KOSTKA, PAYNE, 2008, p.160).
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ou modulatórias. Pode ainda ocorrer uma mistura de direções do motivo no desenvolvimento

frasal na composição ou improvisação. 

O segundo tipo de repetição distinta de motivos é a inversão, que consiste em virar de

cabeça para baixo o fragmento melódico fazendo com que a nota mais aguda seja substituída

pela mais grave, e vice-versa. Nesta abordagem o motivo rítmico também é mantido. O tercei-

ro tipoé o  retrógrado, que apresenta o motivo do fim para o começo, onde a última nota

torna-se a primeira, e vice-versa. Nesta abordagem, o ritmo também é alterado de forma retró-

grada. O quarto tipo é a  variação rítmica. Neste aporte, alguns elementos do contorno me-

lódico inicial são mantidos, mas o motivo rítmico inicial é alterado de forma deliberada. O

quinto tipo de repetição distinta é a variação intervalar melódica, onde o motivo rítmico é

mantido, mas há uma variação intervalar entre os fragmentos de frase. (NETTLES, 1987) É

possível ainda realizar a combinação de algumas dessas abordagens, como por exemplo a in-

versão do retrógrado, que acontece quando o motivo aparece de trás para frente e invertido.

O motivo rítmico pode variar com o aumento e diminuição da duração das notas, com o deslo-

camento do início do ciclo rítmico, com a alteração de uma das células componentes, com a a

variação da acentuação rítmica, ou com a combinação destas variações. A variação incisiva no

posicionamento rítmico, mais relaxado ou mais tenso, na cabeça do pulso ou à frente, ou atrás

do pulso, gera alterações significativas na interpretação, sendo resposável pela identidade do

gênero musical. Muitos gêneros da música popular ocidental estão relacionados à dança e à

expressão corporal; muitos, de herança ameríndia, africana e europeia, são caracterizados pelo

seu swing identitário. São exemplos disso: o movimento pélvico e dos pés arrastados no chão

no samba de roda e o desafio instrumental da viola e o sambador; o carimbó e o cateretê com

a fusão entre sons e dança, ou o próprio carnaval de Salvador. No candomblé, diz-se daquele

que tem o dom para movimentação na dança, ter o Jinká. O violonista Paulo Martelli afirmou

ter  feito  aulas  de  dança  do  estilo  barroco  para  contemplar  elementos  rítmicos  em  sua

interpretações desta música e alcançar maior autenticidade em suas performances.

No programa de harmonia em música popular, trabalhamos a classificação dos nove ti-

pos de notas melódicas, a saber: (1) nota de passagem, alcançada por grau conjunto e deixada

por grau conjunto na mesma direção; (2) bordadura, alcançada por grau conjunto deixada por

grau conjunto na direção oposta; (3) suspensão, alcançada pela mesma nota e deixada por

grau conjunto descendente; (4) retardo, alcançada pela mesma nota deixada por grau conjunto

ascendente; (5) apojatura, alcançada por salto e deixada por grau conjunto (geralmente ocorre
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em tempo forte, atrasando a nota do acorde); (6) escapada, alcançada por grau conjunto deixa-

do por salto (geralmente na direção contrária, quando na mesma direção é conhecida como

cambiata); (7) bordadura dupla, alcançada por escapada e deixada por bordadura; (8) anteci-

pação, alcançada por grau conjunto ou salto deixada pela mesma nota ou salto; e (9) ponto-

pedal, que começa como nota do acorde que se torna nota melódica quando a harmonia muda,

seguindo a mudança harmônica volta a ser nota harmônica. As notas melódicas podem ser

classificadas ainda em relação a: duração (submétrica, métrica e supermétrica), acento (acen-

tuada e não acentuada), tonicidade (diatônica ou cromática), deslocamento (ascendente e des-

cendente) e registro (superior e inferior). Todos estes são adjetivos utilizados para descrever o

seu contexto (KOSTKA, PAYNE, 2008). Uma prática que uso com meus alunos é trabalhar a

improvisação e composição através da escolha deliberada das notas melódicas sobre progres-

sões de acordes dadas.

Outra abordagem que utilizo na improvisação é a restrição na escolha entre as doze no-

tas cromáticas disponíveis. A escolha destas notas irá formar uma linha melódica, que funcio-

na como estrutura profunda, e linha mestra para o desenvolvimento do contorno melódico de

superfície. Uma escolha recorrente na construção dessas linhas mestras são as chamadas notas

guias, que são as terceiras e sétimas dos acordes; ou segundas, quartas e sextas, se não houver

terças e sétimas. As notas guias são elementos identitários do acorde e estruturais das linhas

melódicas, que conduzem a harmonia em seu movimento ou cadência.

As notas guias são notas dos acordes ou tensões que são conduzidos de voz
de um acorde para um novo acorde ou tensão em um acorde subsequente,
por nota comum ou grau conjunto. O 1˚ e 5˚ de um acorde são tons de guia
fracos porque duplicam a linha do baixo. Os 3˚ e 7˚ de um acorde são as no-
tas guias mais harmonicamente definitivas. As tensões, especialmente as ten-
sões cromaticamente alteradas, são as notas guias mais dissonantes e, portan-
to, as mais instáveis e dramáticas. (PEASE, 2003, p. xvii)

O movimento harmônico mais recorrente é  o de quintas descendentes102 (KOSTKA,

PAYNE, 2008). As notas guias ocorrem com frequência entre as notas mi 2 e dó quatro, no

102 É possível que a maior recorrência do movimento descendente em intervalos de quintas tenha uma relação
com a experiência gravitacional do movimento descendente no plano físico, ou com os ciclos da vida e sua seção
de retorno ao ponto de partida. A quinta é também o terceiro harmônico da série harmônica, e o primeiro a diferir
do harmônico fundamental; ou seja, o movimento de quinta descendente representa o movimento de um som a
outro que naturalmente lhe dá origem. A nota sol está presente em dó; por isso sol se movimentaria naturalmente
para dó, ou faria mesmo o movimento contrário, de dó para sol. A relação entre tônica e dominante foi explorada
por Heinrich Schenker em sua análise. O intervalo de quinta, além de balizar as relações entre tônica e dominan-
te, e entre tônica e subdominante, traz em sua estrutura a proporção de 1/3, o que abriria possibilidades para vá-
rias outras relações de interpretações numéricas.   
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padrão de numeração brasileiro. Embora as terças e sétimas sejam referidas como notas guias,

podemos escolher outras notas como notas guias na composição de uma estrutura melódica

profunda; estas notas podem se tornar alvos para dispositivos de embelezamento melódico.

Segundo Ligon (1996), as terças frequentemente ocorrem como primeira opção para o contra-

ponto à base harmônica, pois a nota fundamental do acorde já estaria presente no baixo, e sua

escolha seria apenas replicar uma ocorrência formando uma oitava paralela. A quinta do acor-

de, por sua vez, não diz muito sobre a qualidade do acorde. A sétima é dissonante em relação

a um ponto de descanso, e naturalmente tende a resolver descendentemente na terça do acorde

seguinte, que por sua vez tende a resolver na fundamental do acorde seguinte. A sétima cria

tensão e o desejo de ouvir a resolução para a terça do próximo acorde. Por esta razão, é fre-

quentemente a última nota antes de mover para o próximo acorde. Às vezes é retardada para o

próximo compasso, criando uma suspensão.

Jerry Bergonzi (1994), em seu livro Melodic Structures, explora uma estrutura melódica

bastante recorrente: o grupamento de quatro notas das estruturas de escalas pentatônicas mai-

or e menor. O grupo maior é constituído pelo 1˚, 2˚, 3˚M e 5˚ graus, enquanto que o grupo

menor é constituído de 1˚, 3˚m, 4˚ e 5˚ graus. A escala pentatônica é bastante recorrente na

cultura musical de povos dos cinco continentes, em diferentes períodos da história. Sua dispo-

sição de notas deriva do agrupamento em um intervalo de uma oitava da relação em entre cin-

co notas dispostas em intervalos de quintas. No tom de dó maior, seria construída em quintas

ascendentes partindo de dó para sol, seguindo uma quinta acima para ré, mais uma quinta para

lá, seguindo para mi. Dispostas em uma oitava, as notas formariam C-D-E-G-A (Escala Penta-

tônica de Dó maior), sendo o primeiro tetracorde desta escala os graus 1˚, 2˚, 3˚M e 5˚. A pen-

tatônica menor seria relativa ao tom maior; neste caso, lá menor: as mesmas notas de dó mai-

or, mas com a tônica em lá formando A-C-D-E-G, que é o primeiro tetracorde desta escala os

graus 1˚, 3˚m, 4˚ e 5˚. Bergonzi (1994, p. 10) recomenda como prática variações a partir de

permutação matemática entre as quatro notas, resultando em vinte e quatro possíveis combi-

nações. 

Através do estreitamento na escolha de notas, chegamos à construção de uma harmonia

linear. Esta é uma linha melódica que conecta os acordes suavemente, usando notas signifi-

cantes com cuidadosa colocação rítmica. Uma boa condução de vozes é observada: sétimas

resolvem-se em terças; nonas em quintas. Terças são mais consonantes, e normalmente ocor-

rem mais cedo em uma linha melódica antes das sétimas, que são mais dissonantes. Sétimas
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tipicamente resolvem-se nas transições de compassos em direção à terça do próximo acorde,

respeitando assim a resolução do trítono e começando novamente o ciclo entre consonância,

dissonância e resolução. Seguindo a recorrência da linearidade harmônica em quintas descen-

dentes, são formadas estruturas melódicas profundas que delineiam estruturas melódicas co-

nhecidas como  outlines  (linhas-mestras)103.  Estas frequentemente assumem a estrutura me-

lódica de superfície através de dispositivos de embelezamento melódico, propiciando assim

ao músico variações na improvisação e na composição sobre as linhas. Músicos eruditos usam

ornamentos de notas para o embelezamento melódico, geralmente determinado pelo composi-

tor – como apojaturas, trinados, mordentes, grupetos, trinados e mordentes, candência melódi-

ca, arpejos, glissando, portamento, floreio e cadência melódica. (MED, 1996)

Os dispositivos de embelezamento melódico podem ser aplicados na improvisação e

composição sobre motivos, frases e linhas-mestras. Os segmentos de frase presentes na pri-

meira parte da segunda e terceira linhas-mestras propostas por Ligon (1996) foram chamados

por Rawlins e Bahha (2005, p.143) de “Melodic Templates” (Modelos Melódicos). Estes e ou-

tros segmentos melódicos lineares foram sendo compartilhados em larga escala entre os músi-

cos, segmentado-se como idiomatismos do gênero musical. Para uma improvisação contextu-

alizada, torna-se necessário o conhecimento destes idiomatismos. Estas estruturas melódicas

podem ser podem ser construídas pelos princípios de notas harmônicas e das nove notas me-

lódicas tradicionais (nota de passagem, bordadura, antecipação, retardo, suspensão, apojatura,

escapada, bordadura-dupla e ponto pedal), ou por pelo menos vinte e três modelos de trata-

mento melódico identificados na pesquisa, a saber: 

103 Bert Ligon (1996) demonstra um estudo sobre três linhas mestras básicas utilizadas na improvisação do jazz
e na composição, baseadas em centenas de exemplos de vários artistas de jazz. Os exemplos básicos das três li-
nhas-mestras ocorrem sobre a cadência harmônica IIm7-V7-I7M, no tom de dó maior em compasso quaternário
com uma corre por compasso e quatro semínimas para os dois primeiros acordes e uma semibreve resolução. A
primeira linha-mestra começa na terça do IIm7, seguindo descendentemente em grau conjunto até a terça do
próximo acorde, que segue decentemente até a terça do primeiro grau. Nesta linha-mestra ocorre a resolução da
sétima para a terça, entre o quarto tempo do primeiro compasso e o primeiro tempo de segundo compasso, e en-
tre o quarto tempo do segundo compasso e o primeiro tempo de terceiro compasso. A segunda linha-mestra co-
meça com o arpejo do IIm7 em tétrade, quando no quarto tempo sua sétima resolve descendentemente na terça
do acorde dominante, seguindo em grau como a primeira linha-mestra. A terceira linha-mestra começa com o ar -
pejo descendente do IIm7, partindo do quinta do acorde, quando no quarto tempo sua sétima resolve descenden-
temente na terça do acorde dominante, seguindo de forma similar à primeira linha-mestra. Uma variação da ter -
ceira linha-mestra seria quando, após a resolução da sétima do IIm7 para a terça do V7, o desenho melódico se -
gue em movimento contrário com o arpejo ascendente da terceira para a nona (3ª→ 5ª → 7ª→ 9ª), com a nona
resolvendo-se descendentemente na do I7M. 
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1) Simples: Frequentemente as linhas-mestras (outlines) ocorrem com pouca ou nenhu-

ma alteração. Poder-se-ia incluir o deslocamento rítmico simples sem notas extras ou adicio-

nadas. (LIGON, 1996, p. 11);

2) Iteração: É a repetição de notas, que pode ocorrer de forma dupla, tripla, quádrupla e

assim sucessivamente. Este dispositivo de embelezamento pode criar movimento a uma linha

mestra. As notas que hipoteticamente estariam em semínimas podem ganhar movimento com

a divisão do valor de notas em colcheias e a repetição de notas (LIGON, 1996, p. 11). O com-

positor Egberto Gismonti utiliza este recurso extensivamente em sua composição “Lôro”; o

guitarrista Pat Metheny também o utiliza com frequência em seus improvisos e solos. Outros-

sim, observo na música de Bach, Mozart e em estruturas de linhas de viola machete do Re-

côncavo Baiano; 

3) Deslocamento da oitava: É o movimento de uma ou mais notas para outra oitava (aci-

ma ou abaixo), ocorrendo logo após a nota alvo ser alcançada. Um exemplo seria, logo após a

resolução da sétima de um acorde em uma terça de outro acorde, em vez de a linha melódica

seguir em grau conjunto descendente para a tensão de segunda do segundo acorde, ocorrer um

deslocamento desta tensão de segunda, movendo-se uma oitava acima para a nona do acorde.

(LIGON, 1996, p. 14); 

4) Adicionar notas: Notas podem ser adicionadas antes, durante e após a ocorrência de

uma linha-mestra. As notas podem ser diatônicas ou cromáticas, acima ou abaixo, ou arpeja-

das; 

5) Dente de serra (Sawtooth): É um dispositivo de embelezamento melódico que consis-

te no delineamento melódico seguido de movimentos para cima e para baixo, ou vice-versa,

similar ao desenho dos dentes de uma serra. Frequentemente envolve uma nota pivô ou notas

arpejadas (LIGON, 1996, p. 16);

6) Notas harmônicas (Chord Tones) e extensões: São notas não harmônicas que contem-

plam a relação escala-acorde, ou o modo relacionado ao acorde. Este aporte é estrutural no

que Collura (2008) chamou de Improvisação Vertical. (LIGON, 1996, p. 13);

7) Notas vizinhas (Neighbor Tones): São os graus conjuntos inferiores e superiores, dia-

tônicos ou cromáticos. Ligon (1996, p. 11) afirma que na prática habitual (de Mozart a Charlie

Parker) é comum utilizar a nota vizinha diatônica superior e a cromática inferior. Esta estrutu-

ra repetiria o comportamento diatônico maior (assim como a tonalidade menor), em que a su-

persônica seguida de uma sensível resolve na tônica. Esta linha pode tonicalizar a nota alvo.
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Pease (2003, p. xvi) define notas vizinhas como aquelas que saem e retornam à mesma nota

em grau conjunto (preparada) ou seguem diretamente sem preparação para uma nota alvo (não

preparada). As notas vizinhas preparadas equivalem ao conceito tradicional de bordadura, e as

notas vizinhas não preparadas às escapadas.

8) Notas de aproximação diatônicas: São notas não harmônicas que contemplam a rela-

ção escala-acorde, ou o modo relacionado ao acorde. Este aporte é estrutural no que Collura

(2008) chamou de “Improvisação Horizontal”, onde se explora a relação entre escala e acorde

(RAWLINS; BAHHA, 2005, p. 150);

9) Notas arpejadas: A elaboração de linhas simples através do salto para outras notas do

acorde frequentemente oferece à linha-mestra maior angulosidade e interesse. Ex: a quinta do

IIm7 é frequentemente utilizada como nota de embelezamento da linha mestra (LIGON, 1996,

p. 12); 

10) Estruturas triádicas em tensões superiores (ou tensões disponíveis): algumas impro-

visações interessantes podem ser construídas através da utilização de tríades como extensões

superiores do acorde. As tríades, que são estruturas harmônicas impregnadas em nosso imagi-

nário sonoro por estarem presentes em basicamente toda a música com que convivemos, e

portanto são altamente reconhecíveis, podem assumir o papel de condução harmônica em so-

los e composições, criando um efeito poderoso.

11) Terça para Nona Bemol (3ª para b9˚), (CHRISTIANSEN, 2001; CHRISTIANSEN,

BOCK, 2002): É um dispositivo de embelezamento melódico utilizado por muitos improvisa-

dores do bebop jazz, em especial Charlie Parker, sobre o acorde de sétima da dominante, onde

a terça do acorde se conecta à nona bemolizada. Existe um número de formas de se fazer esta

conexão. Na terceira linha mestra proposta por Ligon (1996, p.9) existe um delineamento me-

lódico similar; no entanto, conectando a terça do acorde de sétima da dominante a uma nona

natural;

12) Dispositivos rítmicos: Incluem deslocamento, aumentação, diminuição, antecipação

e combinações para adicionar interesse às linhas-mestras básicas ; 

13) Troca de direção: É um dispositivo de inversão ascendente para descendente, ou

vice-versa, de algum trecho da linha-mestra. A ideia é gerar variedade em estruturas melódi-

cas conhecidas.
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14) Uso de duas ou mais estruturas (outlines): Por vezes a melodia é dimensionada em

duas ou mais linhas-mestras. A mesma linha-mestra pode ser usada duas vezes sequencial-

mente, ou uma linha-mestra pode conduzir a outra;

15) Abordagens cromáticas: Normalmente envolvem uma nota diatônica e uma nota al-

terada cromaticamente. conduzindo para uma nota essencial. Podem ser ascendentes, descen-

dentes ou a mistura de ambas as formas (LIGON, 1996, p. 13); 

16) Notas de aproximação cromática (CATS - Chromatic Aproach Tones): São notas não

harmônicas (diatônicas ou cromáticas) de tensão não preparada, que se movem cromatica-

mente de forma ascendente ou descendente, para um membro do acorde ou extensão. Sua fun-

ção é abordar ou atingir suavemente uma nota alvo retardando sua chegada. Seu valor tempo-

ral é frequentemente menor que o beat, e pode ocorrer em qualquer posição métrica. (RAW-

LINS, BAHHA, 2005, p. 149; NETTLES, 1987) 

17) Figura Melódica de Abordagem Cromática Dupla - consiste no movimento cromáti-

co consecutivo movendo-se na mesma direção para uma nota de resolução. (NETTLES, 1987)

18) Circundando notas (Enclausuramento ou Cercamento): É o artifício de embeleza-

mento melódico que utiliza ambos os tons vizinhos antes de atingir a nota alvo. Este movi-

mento pode se ampliar com o acréscimo de vários outros passos de aproximação cromática.

(LIGON, 1996, p. 15);

19) C.E.S.H: Acrônimo de “Chromatic Elaboration of Static Harmony”,  criado pelo

músico de jazz e professor Jerry Coker, que significa Elaboração Cromática de Harmonia Es-

tática (LIGON, 1996, p. 15) ou de “Chromatic Embellishment of Static Harmony” (Embele-

zamento Cromático de Harmonia Estática), ou ainda de “Contrapuntal Elaboration of Static

Harmony” (Elaboração Crontrapontística de Harmonia Estática) (RAWLINS, BAHHA, 2005,

p. 108). Este dispositivo de embelezamento melódico é conhecido também como linha clichê.

Na cadência IIm7-V7 está implícita a linha melódica descendente cromática, que ocorre entre

a nota fundamental do IIm7 e a traça do V7. Esta linha pode ser usada no que seria uma pro-

gressão harmônica estática. O CESH pode ser ascendente ou descendente, movendo-se do 5˚

para o 6˚ cromaticamente. (LIGON, 1996; RAWLINS, BAHHA, 2005). Costumo expandir

este conceito para outras tensões; como, por exemplo, criando um CESH entre 1˚ (fundamen-

tal) e a 3ªm, ou entre o 4˚ e o 6˚m, ou mesmo em tons maiores inspirados em progressões cro-

máticas que ocorrem nas composições “Aquarela do Brasil”, entre o 5˚ e 6˚ graus, e “O Bêba-

do e o Equilibrista”, entre o 5˚ grau e fundamental, por exemplo;
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20) Notas e acordes emprestados: Alguns acordes podem ser alterados, emprestados de

outra tonalidade (geralmente a homônima). Gerando assim possibilidades de novos encami-

nhamentos melódicos através de sobreposições harmônicas. Empréstimo Modal X Modal In-

terchange;  

21) Substituições Coltrane: Sobre esta técnica de rearmonização e de aporte melódico

por sobreposição harmônica, Rawlins e Bahha (2005, p. 111) afirmam que esta abordagem in-

corpora um processo de centros tonais, movendo em um ciclo de terças maiores ou menores.

Coltrane utilizou em suas famosas composições "Giant Steps" e "Countdown" a progressão

harmônica deslocando os centros tonais, em terças maiores, estabelecido por cadências V7-

I7M que se movem em intervalos de terças maiores. Em “Countdown", esta progressão foi

utilizada substituindo as cadências de IIm7-V7-I7M, dispostas em quatro compassos, da com-

posição “Tune Up”, de Miles Davis.

22) Double time feel: Alguns estilos de música podem mudar o beat para o dobro do an-

damento, ou o improvisador pode diminuir para a metade a duração de notas, criando mais

movimento na melodia.

23) Ataque retardado: Nota harmônica 1/2 beat depois do tempo 1 ou 3.

A improvisação horizontal aborda sobretudo a relação escala-acorde. Este campo de-

manda o estudo de escalas e de seu desenvolvimento melódico; e uma forma criativa de abor-

dar este estudo é através da prática de padrões ou sequências melódicas.  Kostka e Payne

(2008, p. 103) afirmam que um dos meios importantes de dar unidade a uma musica tonal é

através do uso de uma sequência, que é um padrão repetido imediatamente na mesma voz a

partir de uma nota diferente. Uma sequência tonal irá manter o padrão dentro de determinada

tonalidade, o que implica mudança intervalar no desenvolvimento da sequência. Uma sequên-

cia real ou modulatória transpõe o padrão inicial para uma nova tonalidade. 

Em minhas aulas e práticas, utilizo o termo padrão melódico para o que Kostka e Payne

(2008) chamaram de sequência. No guia de estudos que apresento aos alunos, existe uma se-

quência de padrões melódicos de três e quatro notas organizados a partir dos intervalos entre

as notas. Aprendi esta forma de estudar padrões melódicos com o guitarrista Mike Miller em

aulas no GIT. Para um aporte criativo, esta prática deve ser aliada ao desenvolvimento rítmico

através da inserção de motivos rítmicos junto aos padrões melódicos. Neste guia de estudos

segue uma série de sugestões de células rítmicas que podem ser inseridas na prática.



296

Um livro que me chamou a atenção sobre padrões melódicos foi o Thesaurus of Scales

and Melodic Patterns, de Nicolas Slonimsky (1947). O guitarrista Sid Jacobs me havia dito

que John Coltrane e outros grandes músicos de jazz haviam estudado padrões melódicos e es-

calas por este livro; depois li em uma entrevista que Allan Holdsworth era fã de Coltrane e ti-

nha pesquisado este livro também. Slonimsky utiliza o conceito compartilhado entre teóricos

de divisão da oitava em partes iguais, gerando novas possibilidades de escalas e padrões me-

lódicos a partir da divisão da oitava (doze tons) em duas, três, quatro, seis e doze partes; de

duas oitavas em três partes; de três oitavas em quatro partes; de cinco oitavas em seis e doze

partes; de sete oitavas em seis e doze partes; e de onze oitavas em doze partes. O autor traba-

lha ainda padrões dodecafônicos, e a divisão dos doze tons em quatro tríades mutuamente ex-

clusivas além de uma série de escalas e arpejos derivados desta relação. Slonimsky (1947, p.

ii) afirma que escalas e padrões melódicos são formados por processos de interpolação,  in-

frapolação e ultrapolação. Entende-se por interpolação a inserção de uma ou mais notas en-

tre as notas principais. Infrapolação, por sua vez, refere-se à inserção de uma nota abaixo da

nota principal, e ultrapolação à inserção de uma nota acima da próxima nota principal. Pode

ocorrer a livre combinação destas abordagens gerando padrões melódicos de escalas, como in-

fra-interpolação, infra-ultrapolação, infra-inter-ultrapolação.   

Quanto ao fator sintático harmonia, venho trabalhando através de um aporte que desen-

volvo no curso de guitarra e violão em Música Popular denominado Condução Harmônica. A

ideia é aplicar aos instrumentos guitarra e violão, de forma sistêmica, os conceitos trabalhados

na matéria de harmonia e as demandas vigentes deste campo no curso de instrumento. Para tal

me utilizo das referências bibliográficas, da experiência pessoal com a harmonia e insights a

cerca do tema. O professor Almada (2009, p. 11) afirma que estudar Harmonia significa “co-

nhecer a própria matéria da Música. Compreender os complexos laços funcionais que ligam

hierarquicamente as notas de uma tonalidade”.

Na improvisação com a harmonia (LIGON, 1996), ou "Improvisação Vertical” (COL-

LURA, 2008), o acorde é o ponto de partida, assim como seu arpejo e suas extensões. Este

aporte na improvisação se intercede com o fator sintático Harmonia, e o estudo do seu vasto

campo epistemológico. No ambiente da música popular, é recorrente o estudo da Harmonia

Funcional104.  Almada  (2009)  afirma  que  o  aprofundamento  na  Harmonia  Tradicional  (da

104 Almada (2009) critica esta denominação pois segregaria o estudo da harmonia voltada para a música popular
do estudo da harmonia na música erudita, insinuando que nesta última a harmonia não seja funcional.
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Música Erudita) e na Harmonia Funcional (da Música Popular), que é norteada pela praticida-

de e originária do ambiente jazzístico norte-americano, é intelectual e musicalmente enrique-

cedor, e chama atenção às diferenças entre os dois aportes ao afirmar que: 

enquanto que na Harmonia Tradicional as sequências de acordes emergem da
condução das vozes (essencialmente quatro) que os compõem, na Harmonia
Funcional os acordes são considerados como blocos “prontos”, representa-
dos por cifras, que resumem as relações entre as vozes que os formam. Nela,
portanto, a condução de vozes (a não ser em casos bem específicos, e quase
sempre relacionados à parte mais aguda ou ao baixo) não entra em questão.
(ALMADA, 2009, p. 11-12) 

Um tópico axial no campo da improvisação vertical é o do princípio de Notas Har-

mônicas, das extensões harmônicas disponíveis e suas nomenclaturas, provenientes da relação

de terças sobrepostas partindo da fundamental de cada acorde diatônico, de empréstimo modal

ou alterado. Ligon (1996, p. 1) propõe ainda três abordagens básicas da Improvisação com

Harmonia, a saber: (1) Especificidade Harmônica, que consiste na atenção cuidadosa às impli-

cações harmônicas, no descanso em terças apropriadas aos acordes e sétimas resolvendo apro-

priadamente,  aderindo a alterações determinadas na cifra ou nas implicações melódicas da

composição; (2) Generalização Harmônica, que, mais do que tratar das especificidades da har-

monia implícita, descanso em ideias blues e em escalas, na instância de uma cadência ii-V, é

frequentemente generalizada como o I acorde; (3) Ignorar as implicações, o que pode ser re-

sultante da linha improvisada, seguindo a direção da improvisação baseada no motivo, com o

o improvisador escolhendo impor harmonia alternativa sobre a harmonia preexistente, ou criar

tensão através do toque deliberado de notas estranhas à harmonia implícita.

Na aulas de harmonia que ministro no curso de Música Popular, observo princípios de

condução de vozes baseado na relativa independência entre vozes em três partes (ou as vozes

Baixo, Contralto e Soprano) e em quatro partes (Baixo, Tenor Contralto e Soprano). Um ter-

mo estreitamente relacionado é o contraponto, que se refere a combinação relativamente inde-

pendente entre duas linhas musicais (KOSTKA, PAYNE, 2008). O ensino do contraponto tra-

dicional se situa desde a construção de uma linha melódica, o canto firmus, até a sua combi-

nação com uma ou mais vozes. O contraponto pode variar entre duas ou mais notas, sendo

classificado em Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta Espécies, e pode ser expandido

quando as notas da parte acrescentada variam em duração. A necessidade de fazer um estudo

sistêmico da construção musical de uma voz, ou linha melódica, e sua multiplicação com o

contraponto, foi um dos fatores que me levaram à criação do Sistema 1 (uma voz), Sistema 2
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(duas vozes), Sistema 3 (três vozes), Sistema 4 (quatro vozes), bem como estudo do compor-

tamento e disposição das notas no instrumento, com os Sistema 5, Sistema 6, Sistema 7 e Sis-

tema 12.105

No programa de harmonia em música popular, não entramos no estudo do contraponto

clássico tradicional; em vez disso, trabalhamos com princípios de condução de vozes que es-

tão situados na tradição popular. São tratados aspectos melódicos de uma única voz, como o

ritmo, que deve ser simples, com a maior parte das durações com valor igual ou maior que o

pulso (o final deverá ocorrer em um tempo forte); a harmonia, em que toda a nota da melodia

deverá ser harmônica; o contorno melódico, que deve ser claro e simples, principalmente em

graus conjuntos e ter um único ponto focal ou culminante (a nota mais aguda da melodia); os

saltos, que na melodia devem evitar intervalos aumentados, sétimas, e intervalos maiores que

uma oitava justa. Intervalos diminutos podem ser usados se a melodia muda de direção por

grau conjunto logo após o salto. Um intervalo melódico maior que uma quarta justa é geral-

mente melhor alcançado e resolvido em direção oposta ao salto. Quando saltos menores são

usados consecutivamente na mesma direção, eles devem esboçar uma tríade; notas de tendên-

cia (ou notas sensíveis), o 7˚ (sétimo grau) tem uma forte tendência a mover-se em direção ao

1˚ (primeiro grau). Uma exceção ocasional é uma linha melódica descendente por graus con-

juntos a partir do primeiro grau seguindo em graus conjuntos até a dominante. A outra nota

que deve ser considerada é o 4˚ (quarto grau), que geralmente move-se para o 3˚ (terceiro

grau), mas não com a regularidade em que o 7˚ vai para o 1˚. (KOSTKA, PAYNE, 2008) 

A partir da relação entre uma ou mais vozes é tratado o espaçamento intervalar entre

as partes e sua categorização, bem como cruzamento entre as vozes. Kostaka e Payne (2008,

p. 81) citam cinco tipos de movimentos entre duas vozes, a saber: (1) estático, quando nenhu-

ma das partes se move; (2) oblíquo, quando apenas uma se move; (3) contrário, quando am-

bas movem-se em direção contrária; (4) similar, quando ambas movem-se na mesma direção

com intervalos diferentes; (5) paralelo, quando ambas movem-se na mesma direção com os

mesmo intervalos. Se a textura tiver mais do que duas vozes, existirão mais “pares” de vozes.

Numa textura a três partes, existem três destes pares (baixo/soprano, baixo/contralto e sopra-

no/contralto); e a quatro partes existem seis pares (baixo/soprano, baixo/contralto, baixo/te-

nor, tenor/soprano, tenor/contralto e soprano/contralto). Respeitando o conceito de indepen-

105 Talvez o Sistema 13 seja o estudo do envolvimento pessoal e afetivo do instrumentista com o fazer musical,
tendo como fim o próprio desenvolvimento, através do autoconhecimento e da Música. 
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dência entre as vozes, é estudado o movimento paralelo entre as vozes em intervalos de quin-

tas e oitavas paralelas, bem como quintas e oitavas diretas, quintas e oitavas proibidas e

quintas desiguais106. 

Uma forma tradicional de organização cordal das Notas Harmônicas que venho traba-

lhando com os alunos são as estruturas em terças sobrepostas, as tríades e tétrades diatônicas

dos tons maior e menor. Os sete tipos de tríades e as suas duas inversões são: Maior, Menor,

Aumentada e Diminuta (quatro tradicionais) (KOSTKA, PAYNE, 2008), somadas às três con-

temporâneas,  Sus4  (NETTLES,  1987;  RAWLINS,  BAHHA,  2005),  Sus2  (homônimo  do

Sus4) e Maior/b5. Eis os cinco tipos básicos de tétrades e suas três inversões107: Maior 7M,

Menor 7 (homônimo do M6), Meio Diminuto (homônimo do m6), 7ª Diminuta, Dominante 7.

O espaçamento entre as vozes do baixo e do soprano determina se as estruturas de acordes a

três vozes são “fechadas”, quando o intervalo é menor que uma oitava, ou “abertas”, quando o

intervalo é maior que uma oitava.

O professor John Thomas (2002, p. 1) afirma que no jazz encontraremos apenas sete

tipos de acorde com sétima provenientes do centro tonal maior, menor harmônico ou melódi-

co. Estas sete tríades com sétima, exemplificadas em cifras com a fundamental do acorde em

dó, são: C7M (dó maior com sétima maior), C7 (dó maior com sétima menor), Cm7 (dó me-

nor com sétima menor), Cø7 (dó meiodiminuto com sétima, ou apenas dó meiodiminuto), C˚7

(dó diminuto com sétima diminuta), Cm7M (dó menor com sétima maior), e C7M(#5) (dó

com sétima maior e quinta aumentada). Poderíamos acrescentar ainda a tétrade maior com

sétima e quinta aumentada, com a nota fundamental do acorde em dó, que seria C7(#5). O

acorde de dominante com a quinta aumentada pode ser encontrado na escala de tons-inteiros,

sendo frequentemente substituído pelo acorde de dominante com décima-terceria bemolisada

com a fundamental em dó, ou seja, C7(b13). É frequente este acorde aparecer sem a quinta, o

que aproximaria ainda mais a sonoridade de ambos os acordes.

Kostka e Payne (2008, p. 77) ressaltam que, por causa da grande atenção dada às tex-

turas a quatro partes por autores de textos teóricos, tem sido desenvolvida uma terminologia

relacionada ao espaçamento de acordes em tais texturas . O espaçamento entre as vozes do te-

nor e do soprano determina se as estruturas de acordes a quatro vozes são “fechadas”, quando

o intervalo é menor que uma oitava, e “abertas”, quando o intervalo é igual ou maior que uma

106 Ver capítulo 5 Kosta e Payne, 2008,  p. 73.
107 Considerando as tétrades homônimas são 7 tipos.
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oitava108. Sobre a textura a três vozes, Kostka e Payne (2008, p. 92) afirmam que, devido à sua

natureza flexível, torna-se impossível refinar poucos métodos convencionais, assim como foi

feito com a textura a quatro partes; no entanto, relembram que cada acorde deve conter pelo

menos uma fundamental e uma terça, bem como devem ser observadas as convenções sobre

espaçamento e paralelismo. 

Um dos tópicos trabalhados em condução harmônica na guitarra são as cadências. Net-

tles (1987, p. 44) afirma que cadência significa movimento melódico e/ou harmônico para um

ponto de descanso. Neste ponto de descanso está a cadência. Nettles (1987) divide as cadên-

cias em: Dominante, que envolve a progressão V-I; Subdominante, que envolve a progressão

IV-I; e Cadência Cheia (Full Cadence), que envolve os três graus na progressão IV-V-I, ou na

variação IV-Vsus4-I; e a cadência IIm7-V7-I. Kostka e Payne (2008) ensinam que as cadên-

cias tradicionais são: Cadência Autêntica Perfeita (CAP), que consiste em V ou V7 em posi-

ção fundamental seguido do I em posição fundamental com a tônica no soprano sobre o acor-

de de I; Cadência Autêntica Imperfeita (CAI), que é qualquer cadencia autentica que não seja

uma CAP; Candência de Engano (CE), que é V seguido de qualquer outro acorde que não o I,

geralmente o vi; Meia Cadência (MC), uma cadência que conclui no V; no tom menor é recor-

rente a Meia Cadência Frígia (MCF), que é iv/3ª - V no modo menor; Cadência Plagal (CP),

que tipicamente envolve a progressão IV-I; Cadência Deceptiva (CD), quando o V não resolve

no acorde de tônica, dirigindo-se geralmente para a submediante. As cadências podem ser

agrupadas em duas categorias: conclusivas (autêntica e plagal) e progressivas (meia cadência

e deceptiva) (KOSTKA, PAYNE, 2008, p. 155-160). 

O curso de violão e guitarra em música popular propõe-se ao desenvolvimento de ní-

vel superior enquanto matéria principal do curso de instrumento. Sua ementa mostra que o

curso "visa ao desenvolvimento da habilidade instrumental e fluência interpretativa através do

estudo de técnica avançada, bem como à execução de obras da Música Popular e à prática ins-

trumental completa por meio de interpretações semanais das obras selecionadas". Ou seja, é

um curso centrado no fazer musical, que se propõe à preparação para participação em perfor-

mances, práticas solo e em conjunto, através do desenvolvimento da performance atrelada aos

108 A definição de estruturas abertas e fechadas variam um pouco entre Kostka e Ted Greene. Enquanto Kotska
(2008, p. 77) define como estruturas fechadas quando o intervalo entre o tenor e o soprano é menor que uma oi-
tava e estruturas abertas quando o intervalo entre estas vozes é igual ou maior que uma oitava, Greene, por sua
vez, define estrutura fechada quando o baixo e o soprano estão dentro de uma oitava, com as notas mais próxi -
mas umas das outras.
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valores em fazer música embasada na escuta e do desenvolvimento dos cinco tipos de conhe-

cimento através de repertório selecionado previamente e discutido junto aos alunos. 

Uma ideia de síntese de conhecimentos entre os dois instrumentos no âmbito da música

popular desenvolvida foi o conceito de “Guitarra Sistêmica”, dividido em oito Sistemas e suas

práticas e princípios, a saber: Sistema 5109, que trata da fundamentação do braço do instrumen-

to relacionado a cinco posições da disposição das notas (CAGED); Sistema 4, que trata do es-

tudo cordal a partir de quatro notas distintas; Sistema 3, que trata do estudo dos sete tipos de

tríades e acordes de três vozes; Sistema 2, que trata do estudo contrapontístico e da prática em

duas cordas; Sistema 1, que trata do estudo individual por cordas, princípio da Unitar (Mick

Goodrick, 1987). O Sistema 1 é um aporte da guitarra e do violão, restringindo-se a um única

corda, como se cada uma das seis cordas fosse instrumento. A ideia é fundamentar-se no co-

mando melódico/harmônico das notas em uma única corda através da mobilidade horizontal

no braço do instrumento. O "Sistema 6” trata do estudo de  chord melody,  a exploração das

seis cordas através do desenvolvimento motívico/harmônico em duas e três oitavas houvers,

progressão entre fundamentais em uma única posição. O Sistema 7 trata do estudo escalar a

partir dos sete graus de um modo; e o Sistema 12, conhecido na pedagogia guitarrística como

Position Playing (Mick Goodrick, 1987),  é o estudo de escalas e arpejos em cada uma das

doze posições do braço do instrumento. 

O Sistema 3 é uma maneira de organizar acordes de três notas distintas. A ideia é funda-

mentar-se no comando de acordes de três notas e então melhorá-los: seja dobrando uma das

quatro notas, adicionando uma outra nota, tirando uma nota, etc. É possível adicionar sétimas,

nonas, décimas-primeiras e décimas-terceiras. De certa maneira, acordes de três notas são o

fundamento harmônico da música ocidental. A razão pela qual o Sistema 3 é importante dá-se

pelo fato de se basear na estrutura dos acordes conhecida como tríade, sendo classificada em

sete tipos que são, que são: maior, menor, diminuta, aumentada, Sus4, Sus2 e  maior(b5).

Além destas formas triádicas, estudamos a formação de Clusters. Estes sete tipos de tríades

dispõem-se em três formações: fundamental, terça (segunda ou quarta) no baixo e quinta no

109 Sistema 5 consiste no mapeamento e divisão do braço do instrumento em cinco posições básicas, determina-
das por uma fundamental e suas oitavas. Em cada posição pode-se obter um desejado acorde com seu arpejo e
escala. Neste sistema observa-se que um único acorde pode ser disposto em cinco posições que se repetem em
ciclos de 12 casas do braço. Este sistema também é conhecido como CAGED, pois esta é a sequência cíclica de
acordes maiores que se estabelece ao longo do braço do instrumento e que tem como referência os desenhos dos
acordes maiores de Dó, Lá, Sol, Mi e Ré em posição aberta. O padrão 1 tem a nota fundamental na 5˚ e 2˚ cor -
das; o padrão 2 na 5˚ e 3˚ cordas; o padrão 3 na 6˚, 3˚ e 1˚ cordas; o padrão 4 na 6˚, 4˚ e 1˚ cordas; e o padrão 5
na 6˚, 4˚ e 2˚ cordas.  Ver anexo (p.378 a 391).
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baixo. As tríades podem ainda assumir a posição fechada em três cordas adjacentes e aberta

com a disposição de vozes em Drop110-2, Drop-3 e Drop-2/3.

O que chamo de Sistema 4 é uma forma de organizar acordes de quatro notas distintas

baseado no V de System de Ted Greene. O objetivo central é a fundamentação na condução e

manuseio de acordes com quatro notas (vozes) distintas (sem dobramento de notas)111, dispos-

tas entre o baixo, tenor, contralto (alto) e soprano. Partindo deste domínio é possível criar va-

riações com dobramento de uma das quatro notas, adicionando uma outra nota, tirando uma

nota etc. De certa maneira, acordes de quatro notas são um fundamento do aporte cordal para

o jazz e outros gêneros contemporâneos, sendo igual ao número de dedos dispostos sobre as

cordas no braço do instrumento. Este sistema apresenta-se como um fundamento do vocabulá-

rio cordal na guitarra e no violão, embora possamos executar mais de quatro vozes utilizando

pestanas, cordas soltas, processamento de efeitos ou mesmo o polegar como quinto dedo em

técnica estendida. Resumidamente, em uma qualidade do  V de System não ocorrem dobra-

mentos de notas; as transposições são excluídas, apenas uma das quatro inversões é contada e

apenas um dos vários acordes homônimos é contado.

Além dessa importância do estudo harmônico a quatro partes,  o Sistema-4112 desen-

volve-se baseado nos princípios de posição aberta e fechada, sendo as posições categorizadas

em quatorze grupos de tipos de espaçamento entre quatro notas distintas. Para que não depen-

desse desta definição, embora utilize a definição de Kostka (2008), analisei os quatorze ti-

pos113 de disposição cordal propostos por Ted Greene utilizando como critério a técnica de

110 Os Drop-voicings partem de estruturas fechadas de acorde quando o intervalo entre o baixo e o soprano é
menor que uma oitava. O acorde Drop 2 recorre em alterar para uma oitava abaixo a segunda voz do agudo para
o grave. O acorde Drop 3 recorre em alterar para uma oitava abaixo a terceira nota, e assim sucessivamente.
111 O pesquisador e ex-aluno de Ted Greene, James Hober, revela, em seu artigo “The Mathematics of Four
Note Chord and Beyond”, que o matemático Harald Fripertinger aplicou o teorema de Pólya para calcular acor-
des com duas, três, quatro, cinco e seis notas distintas. No caso de acordes com quatro notas distintas Fripertin -
ger, chegou ao número de quarenta e três qualidades distintas de acordes após remover as inversões dos acordes
e seus homônimos.
112 Cf. anexos acordes em estrutura fechada, doze qualidades harmônicas em sol, p. 378-379.
113 Os quatorze tipos de disposição de vozes (Drop-voicings) foram organizados pelo acorde com a fundamental
no baixo e o grupo de cordas mais recorrente.

- Drop 1 - BTAS/1357 - 3 grupos de 4 cordas adjacentes - 2˚ grupo de 4 cordas 5-4-3-2, 1˚ grupo de 4
cordas 4-3-2-1, e 3˚ grupo de cordas 6-5-4-3 

- Drop 2 - BSTA/1573 - 3 grupos de 4 cordas adjacentes, o 1˚, 2˚ e 3˚ grupos

- Drop 3 - BAST/1735 - grupos de cordas superior 5-3-2-1 e inferior 6-4-3-2

- Drop 4 - BTAS/1–357 - grupo de cordas 6-3-2-1

- Drop 2/3 - BTSA/1375 - grupos de cordas superior 5-4-3-1 e inferior 6-5-4-2

- Drop 2/4 - BATS/1537 - grupos de cordas superior 5-4-2-1 e inferior 6-5-3-2

- Drop 3/4 - BTAS/13-57 grupos de cordas 6-5-2-1, 6-5-3-2 ou 5-4-2-1 
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abertura de acordes em Drop. Greene recomenda a prática dos quatro tipo de inversões, pois o

músico começa a conectá-las com naturalidade em suas performances, passando a abordar o

instrumento como um todo de conexões harmônicas/melódicas. Em minha última aula com

Ted Greene, realizada em 13 de outubro de 1997, ele falou sobre os quarenta e três tipos de

qualidades de acordes com quatro sons distintos. Greene dividiu esses quarenta e três voicings

em dois grupos: oito de qualidades muito dissonantes e trinta e cinco qualidades regulares.

Greene revelou que, mesmo entre as trinta e cinco qualidades regulares, há acordes incomuns,

muitos dos quais soam melhor ou de forma mais eficaz se forem arpejados. Na condução har-

mônica da guitarra, abordamos no curso pelo menos dezoito tipos de tétrades e suas três in-

versões: Maior 6, Menor 6, Maior 9, Menor 9, Maior 7M, Menor 7M, Menor 7, Meio Dimi-

nuto com 7ª, Diminuto com 7ª Diminuta, Diminuto 7M, Maior 7, 7Sus4, 7Sus2, 7MSus2,

7M(b5), 7M(#5), 7(b5), 7(#5). Poderia haver ainda, com a subtração da quinta e inclusão de

extensões superiores 9ª, 11ª e 13ª as de tétrades, que são recorrentes no vocabulário harmôni-

co da MPB: 7M(9), 7M(#11), 7M(13), 7(9), 7(11) ou 7add4, 7(13), m7(9), m7(11), m7(13),

ø7(9), ø7(11), ø7(b13), ø7(13), ˚7(9),˚7(11), ˚7(b13), ˚7(13). São trabalhados também os acor-

des sem a nota fundamental, que Leavitt (1971) chamou de assumed root114, Rawlins e Bahha

(2005) de  rootless voicings115,  e que em português não existe uma nomenclatura específica,

mas  acredito  ser  conveniente  chamarmos  de  acordes  sem  a  nota  fundamental,  ou

simplesmente,  acordes  sem  a  fundamental.  Estes  acordes  podem  valorizar  as  extensões

superiores  e  geralmente  trazem  em  suas  estrutras  as  terças  e  sétimas  relacionadas  à

fundamental omitida. As subtração das fundamentais dos acordes tornam a condução de vozes

muito menos previsível, sendo necessária a destreza para a preservação da referência tonal.

Dentre os tópicos abordados na condução de vozes, está a tendência natural de descen-

dência harmônica em intervalos de quintas (ou ascendência em intervalos de quartas). Traba-

- Drop 2/3/4 - BTAS/135-7 grupos de cordas 6-5-4-1, 6-5-4-2 ou 5-4-3-1

- Drop 4 do 2 - BSTA/1–573 - grupo de cordas 6-3-2-1

- Drop 4 do 2/3 - BTSA/1-375 grupos de cordas 6-3-2-1, 6-4-3-1, 6-4-2-1

- Drop 2/4 do 2 - BSAT/1753 grupos de cordas 6-4-2-1, 6-4-3-1, 6-5-3-1 ou 6-5-2-1

- Drop 3/4 do 2 - BSTA/15-73 - grupo de cordas 6-5-2-1

- Drop 2/3/4 do 2 -BSTA/157-3 - grupo de cordas 6-5-4-1 

- Drop 2/3/4 do 3 - BAST/173-5 grupos de cordas 6-4-3-1, 6-5-4-1 ou 6-5-3-1 
114  Nota fundamental assumida.
115  Disposição das notas sem a fundamental.
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lhamos as três tensões harmônicas básicas (tônica, dominante e subdominante)116,  além da

função e classificação das tensões de dominantes secundários. Todos estes quatro elementos

são fundamentos nos tratados de harmonia sobre os processos de harmonização e re-harmoni-

zação de uma melodia. Na condução de vozes entre as tensões harmônicas, exploramos as

transições de forma gradativa, partindo de um modo mais suave para um modo com mais mo-

vimento entre as vozes dos acordes. Nettles (1987) chamou este aporte de Princípio da Conti-

nuidade Harmônica, e organizou as transições entre as notas dos acordes em quatro tipos: (1)

Nota Comum, ou sem movimento entre as notas que compõem uma voz de conexão entre os

acordes (Baixo, Tenor, Alto e Soprano); (2)  Movimento de meio-tom; (3) Movimento de

tom; (4) Movimento em Terças (maiores ou menores) (NETTLES, 1987; THOMAS, 2000).

Thomas (2000, p. 4) observa que em geral a condução de vozes favorece a conservação

de movimentos, e que para se obterem transições suaves, devem-se evitar saltos maiores que

uma terça maior entre as vozes dos acordes, com exceção do baixo. Nettles (1987) observa

que, quando não houver notas comuns entre os acordes adjacentes, deve-se mover a primeira

voz para a nota mais próxima do acorde seguinte (acima ou abaixo), considerando esta como

a primeira voz do próximo acorde. Recomenda também que, enquanto o acorde permanecer o

mesmo, sua posição seja livremente invertida ou distribuída, sem respeitar a condução de vo-

zes. Assim que os acordes mudarem, o princípio de continuidade harmônica deve ser nova-

mente observado.

Thomas (2000, p. 4) afirma que, na tradição clássica da condução de vozes, existem re-

gras restritas que governam como notas individuais dos acordes e tensões deveriam mover-se

em uma progressão harmônica, e que na harmonia funcional no jazz também são seguidas es-

tas regras. Kostka e Payne (2008, p. 89) fazem um estudo a partir do movimento entre dois

acordes em posição fundamental, reduzindo desta forma a quatro o número de intervalos que

podem separar suas fundamentais. Isto se dá por causa de a condução das vozes superiores

manter-se a mesma: quer o baixo se mova para uma nota ascendentemente, quer para a mesma

nota descendentemete, tanto faz a fundamental, enquanto baixo de um acorde, mover-se  uma

2ª acima ou uma 7ª abaixo, e vice-versa. As quatro combinações existentes entre as funda-

mentais dos acordes são: (1) distanciados por uma 2ª (igual a 7ª); (2) distanciados por um in-

116 A relação entre tônica e dominante é estabelecida a partir do intervalo de quinta ascendente; já a relação en-
tre tônica e subdominante é estabelecida sobre o intervalo de quinta descendente.
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tervalo de 3ª (igual a 6ª); (3) distanciados por um intervalo de 4ª (igual a 5ª); e (4) com a mes-

ma fundamental – acorde repetido. 

Kostka e Payne (2008, p. 91) recomendam três abordagens básicas para a progressão de

acordes com intervalo de quintas entre as fundamentais. A primeira, nota comum e grau con-

junto, conserva na mesma voz a nota que é comum a ambos os acordes, enquanto as duas par-

tes superiores restantes movem-se por grau conjunto. O movimento por grau conjunto será as-

cendente se o movimento de fundamental for uma 5J descendente, e descendente para um mo-

vimento de fundamental de uma 5J ascendente. A segunda, movimento similar por 2˚ e 3˚,

move todas as três partes superiores na mesma direção, com nenhum salto maior que uma ter-

ça. O movimento seria descendente para um movimento de fundamental de uma 5J descen-

dente, e descendente para um movimento de fundamental de uma 5J ascendente. A terceira é o

salto de 3ª, nota comum, grau conjunto. Apesar de ser menos suave que as duas primeiras, é

útil para mudar entre uma estrutura fechada e uma aberta. Aqui novamente nós mantemos na

mesma voz a nota que for comum a ambos os acordes, enquanto que a voz que executava a

terça do primeiro acorde pula para a terça do segundo acorde. As vozes remanescentes mo-

vem-se por grau conjunto.

Thomas (2002, p. 4) divide o estudo de condução de vozes para guitarra em duas cate-

gorias de básicas, condução de notas harmônicas e condução de tensões. A cadência ii7/V7/

I7M, uma das mais recorrentes, é estruturada sobre a progressão de quintas descendentes (ou

quartas ascendentes) entre fundamentais. Sobre esta progressão, Thomas (2002) diz que a

sétima do iim7 deve resolver na terça do V7 por grau conjunto descendente; adicionalmente, a

terça do iim7 deve resolver na sétima do V7, mantendo a mesma nota. Esta mesma sequência

de resoluções acontecerá no movimento do V7 para o I7M. Se houver dobramento de terças

ou sétimas nos dois primeiros acordes desta progressão, apenas uma das notas dobradas resol-

ve na nota alvo, ou de forma excepcional, os dobramentos seguem em oitavas paralelas até

um determinado ponto de resolução.

Sobre a condução de vozes de tensões harmônicas, Thomas (2002, p. 6) afirma que

músicos de  jazz frequentemente adicionam cores às sete tétrades básicas através do uso de

tensões (nonas, décimas primeiras e décimas terceiras posicionadas acima do acorde de sétima

que está na base harmônica). Estas tensões, que são notas não essenciais aos acordes com a

função de “colori-lo", são raramente indicadas na cifragem de leadsheets, e cada músico esco-

lhe que tensões usar, baseado no contexto musical. A resolução dessas tensões segue o princí-
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pio de continuidade harmônica, e a prevalência pela conservação de movimentos e depende

da construção da escala em que o acorde está construído (relação escala/acorde) (THOMAS,

2002, p. 7)

Kostka e Payne (2008, p. 94) revelam que os encadeamentos de acordes em posição

fundamental que envolvem movimento de distanciamento em intervalos de 3ª ou 6ª são costu-

meiramente suaves, pois as duas tríades sempre terão duas classes de notas em comum. Para a

textura a quatro vozes, utilizam a abordagem de “duas notas comuns e grau conjunto”, quan-

do, assumindo que a primeira das duas tríades em posição fundamental tem a fundamental du-

plicada, apenas uma das vozes superiores terá que movimentar-se. As duas vozes superiores

que têm as notas em comum com o segundo acorde permanecem estacionárias, enquanto a

voz restante movimenta-se por grau conjunto. O movimento por grau conjunto será ascenden-

te para fundamentais em terças descendentes, e descendentes para fundamentais em terças as-

cendentes.

Nos encadeamentos de acordes em posição fundamental que envolvem movimento em

intervalos de 2ª ou 7ª, Kostka e Payne (2008, p. 94) ressaltam que duas tríades em posição

fundamental com esta relação intervalar entre os baixos não têm notas em comum, portanto

cada parte deve movimentar-se do primeiro para o segundo acorde. Na textura a quatro partes,

se a fundamental estiver duplicada no primeiro acorde, como é recorrente, a condução de vo-

zes é em geral bastante simples: se o baixo sobe, as vozes superiores descem para a próxima

nota do acorde; enquanto que, se o baixo desce, as vozes superiores sobem para a próxima

nota do acorde. O princípio do movimento contrário na busca da independência das vozes é a

quebra de paralelismos.

Thomas (2002, p. 8) afirma que quando um acorde se mover para outro que esteja com

sua fundamental a um intervalo de segunda ou terça de distância, todas as vozes devem mo-

ver-se para cima ou para baixo, paralelamente, em grau conjunto ou em saltos de terças, res-

pectivamente,  para as notas correspondentes do segundo acorde.  Este movimento paralelo

deve ser usado apenas quando houver movimento entre os acordes em grau conjunto ou em

salto de terças.

Uma estrutura cordal recorrente no ambiente do jazz, da música instrumental e gêneros

relacionados é a harmonia quartal, que propõe a quebra da estrutura cordal em terças sobre-

postas através da sobreposição de intervalos de quartas. Este aporte tornou-se parte integral do
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vocabulário harmônico e melódico de artistas de jazz, a exemplo de Maccoy Tyner, influenci-

ando muitos gêneros relacionados, como o fusion.

Outro trabalho referendado em minhas aulas de improvisação foi o do autor Bob Taylor

(2000), The Art of Improvisation. Taylor (2000, p. 3) propõe que improvisadores de todos os

níveis de conhecimento, de iniciantes a avançados, devem começar tendo uma base de conhe-

cimentos estabelecidos sobre:

Leitura musical - ler música em uma ou mais claves, incluindo notas e rit-
mos básicos. De uma nota, cante com precisão um tom inteiro ou meio, as-
cendentemente ou descendentemente; Escalas e arpejos – domínio básico das
escalas maiores e menores, e escalas pentatônicas; som e técnica -  domínio
do instrumento e controle timbral; intervalos -  reconhecimento e execução
vocal e instrumental; motivação – desejo de compreensão e criação na im-
provisação.

Taylor (2000) ressalta aspectos a serem abordados na improvisação através do que cha-

mou de "Os Sete Elementos da Improvisação”, a saber:  melodia, ritmo, expressão, desenvol-

vimento chord progressions, performance e análise. As letras iniciais de cada um dos elemen-

tos formam o acrônimo MR. ED, CPA. Taylor (2000) fala também sobre o processo criativo

para se tornar um improvisador em nível de excelência, através de uma sequência de passos

que chamou de S.H.A.P.E. (See, Hear, And Play Expressively, que, traduzido ipsis litteris, sig-

nifica: Visualizar, Ouvir E Tocar Expresivamente). Taylor (2000) recomenda que, se no pro-

cesso criativo formos construir algo prático ou artístico, sigamos os seguintes passos: (1) Vi-

sualizar o que se quer criar; (2) planejar e desenhar a criação; (3) entender o que nossos mate-

riais e ferramentas de construção são, e como usá-las; (4) resolver problemas que surjam no

passos de planejamento, desenho e construção; e, por fim, (5) analisar o que tivermos criado

para encontrar desenvolvimentos. Taylor (2000) ressalta que, dependendo da forma de arte e

projeto, é possível executar estes passos lenta ou rapidamente, mas devem ser usados na or-

dem proposta para se obterem os melhores resultados.

O acrônimo S.H.A.P.E. constitui uma palavra em inglês que significa “forma”. A se-

quência “veja, ouça e toque de forma expressiva”, exercida no processo criativo da improvisa-

ção e em sua prática, atingiria uma “forma" ou “desenho" musicalmente expressivo. A criação

de uma melodia na improvisação demanda o delineamento de sua forma. Essa sequência reve-

la a importância de visualizar primeiro a forma do contorno melódico, depois ouvir como este

contorno soa e tocá-lo. Sobre este processo Taylor (2000) afirma que:
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é como se a parte da visão do seu cérebro visse para onde ir em seguida, e a
parte  do  computador  do  seu  cérebro  transforma essa  visão  em notas[…]
Quando você “vê” uma ideia musical primeiro, fica mais fácil ouvi-la corre-
tamente, porque você pode sentir (ver) as notas certas para atacar. E quando
você ouve uma nota em sua mente, é muito mais fácil interpretá-la com pre-
cisão” (TAYLOR, 2000, p. 21)117. 

Através da prática constante ao longo do tempo, essa habilidade será cada vez mais

rápida e precisa; o processo de visualização e transformação em linhas melódicas expressivas

passa a ser mais dinâmico e autêntico. Um equívoco recorrente é a inversão deste processo,

que Taylor chamou de P.H.A.S.E., uma inversão da primeira sigla, formando agora um novo

acrônimo, que em inglês significa “fase” e tem a partir das iniciais de suas letras as palavras

"Play, Hear, And See Errors", que formam a frase “Tocar, Ouvir e Visualizar Erros". Improvi-

sadores que usam PHASE tocam algo, ouvem depois de tocá-lo e então vêem e percebem seus

erros. Esta abordagem é muito limitadora, induzindo o solista a recorrer ao material familiar

ou memorizado para evitar erros. Quase sempre é perceptível se um solista está usando SHA-

PE ou PHASE. Taylor recomenda utilizar sempre SHAPE em todas as suas improvisações.

“SHAPE ajuda a sua criatividade a aumentar e expandir-se. Com o tempo, você realmente

verá, ouvirá e tocará.”118(TAYLOR, 2000, p. 22) David Liebman coaduna-se com este proces-

so quando afirma que “na improvisação de jazz, técnica significa a capacidade de ouvir e ma-

nipular fisicamente um instrumento em ordem para tocar o som desejado. Com isso realizado,

a alma e as emoções do indivíduo podem começar a moldar o som em um modo de expressão

coerente e sincero.” (LIEBMAN, 1991, p. 10)119

Bohumil Med (1996, p. 221) afirma que a expressão é um termo indicativo de um esta-

do de espírito que orienta ao intérprete a intenção do autor, geralmente escrita no início da

música. Med (1996, p. 221-223) listou cento e quarenta destes termos de expressão, que são

tradicionalmente  escritos  em italiano,  dentre  eles,  Con grazia (graciosamente),  Recitativo

(como se fosse falando),  Feroce  (selvagem),  Grandioso (grandioso, imponente) e Sensible

(sensível). Segundo Med (1996), a interpretação dos termos de expressão variam de um artista

para outro, e a capacidade de transmitir os sentimentos e expressões depende do preparo téc-

117 “It’s as if the vision part of your brain sees where to go next and the computer part of your brain turns that
vision into notes.[…]When you “see” a musical idea first, it becomes easier to hear it correctly, because you can
sense (see) the right notes to attack. And when you hear a note in your mind, it’s a lot easier to play it accu-
rately.”
118 “SHAPE helps your creativity soar and expand. In time, you’ll truly see it, hear it, and play it.”
119 “In jazz improvisation, technique means the ability to hear and physically manipulate an instrument in order
to play the desired sound. With this accomplished the individual’s soul and emotions can begin to shape the
sound into coherent, sincerely felt mode of expression.”
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nico, da sensibilidade e da cultura musical do intérprete. Devemos considerar aqui as diferen-

ças na relação entre o intérprete e o autor no ambiente erudito e na música popular. No con-

texto da improvisação no jazz, Taylor (2000, p. 40) afirma que a expressão é “a arte de como

tocar notas em seus solos, usando dinâmicas, acentos, articulações etc”120. 

Ted Greene desenvolveu em 1973 uma coleção de diversas notas pessoais sobre concei-

tos de estados de espírito e sentimentos (Moods and Feelings) que devem ser considerados

quando se estiver tocando ou compondo. A primeira recomendação é "determinar humor”

(determine the mood), em seguida são listados doze tópicos relacionados a estado de espírito

com algumas recomendações, a saber:

1) Atividade (Energética): Vivacidade, repetição de acordes em semicolcheias. Estimu-

lação. Possível ritmo harmônico deslocado; qualquer modo ou escala. Proporção rítmica de 4-

para-1, 2-para-1, 6-para-1, 8-para-1 (ritmos triplos para variedade), barroco.

2) Felicidade, também Brincadeira: Escala maior, barroca, século XX, harmonias dan-

çantes. 2 para 1, 4 para 1, 6 e 8 para 1, 3 para 1, 6 para 1, 9 para 1, 12 para 1.

3) Serenidade (calmante), relaxamento: Medidores triplos lentos, motivos lentos de feli-

cidade. Barroco, século XX.

4) Sentimento, amor, ternura, beleza: Romântico e harmonias do século XX. Rubato,

tempos lentos.

5) Sonhador, eterealidade, flutuabilidade: Harmônicos, eco-harmônicos, lambidas, im-

pressionismo, balanças japonesas.

6) Nobreza, triunfo: Diatônica, misturas, harmonias de quatro notas, acordes empresta-

dos, poliedros emprestados (certos), Ph frígio & com bII & bIII bII. Devagar 2/4, 4/4, 3/4,

6/8, 12/8. Barroco, pré-barroco, Beethoven, ocasionalmente românticos. 

7) Melancolia, amabilidade: Escalas menores, todos os períodos de tempo. Andamentos

lentos e rubato.

8) Suspense, poder: (Scherzo, modulações.) Aviso, repreensão, agressão, surpresa. Acor-

des com oitavas entre baixo e tenor.

9) Humor: Rimas de berçário, notas erradas, motivos engraçados, intervalos, surpresa,

anacronismos.

10) Antiguidade: Modos japoneses, renascentistas.

11) Estimulação de Blues: Sedutor, amoral, anarquia, frenesi, caos, ganância.

120 “Expression is the art of how you play notes in your solos, using dynamics, accents, articulations, etc.”
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12) Santidade, espiritualidade, compaixão: Barroco, século XX, ritmos lentos, renascen-

tistas. Dispositivos antigos, modos, pentatônicos.

Em suas anotações Greene usa algumas palavras chave relacionadas ao tema “Moods

and Feelings”, a saber: Melodia, Ritmo, Harmonia, Contraponto, Timbre, Forma, Tempo, Es-

tado de Espírito, Estilo, Dinâmicas, Textura. Estas palavras chave se assemelham aos parâme-

tros sintáticos e não sintáticos propostos por Elliott (1995).

Os parâmetros não-sintáticos, que são timbre, textura, tempo, articulação e dinâmica,

exercem um papel fundamental na expressão musical e na experiência aural. Embora esses

parâmetros não possam ser segmentados, pois, assim como afirma Elliott (1995), um timbre

pode ser apenas mais brilhante ou escuro em relação a outro padrão timbrístico; e um padrão

de dinâmica pode ser apenas mais forte ou suave que outro padrão: é possível equalizar o tim-

bre da guitarra no amplificador, determinar o pré-delay em milisegundos do reverb, estabele-

cer em tempo real a duração de um delay, ou reduzir e aumentar o som em decibéis, além de

estabelecer com precisão onde, quando e em que proporções estas alterações ocorrerão. Por

exemplo: é possível acionar um botão durante uma performance para aumentar o som em

6dB, o que equivaleria aumentar em 100% a potência do som.

O timbre é um aspecto significante da expressão musical, e as possibilidades com a tec-

nologia não cessam de se expandir sobre o campo da guitarra e do violão. Timbre é um tópico

de congruência de vários outros aspectos musicais, além da expressão e do contexto musical,

que seguem sob o domínio instrumental. O guitarrista Scott Henderson, em entrevista à revis-

ta Guitar Player de maio de 2016, comenta as complexidades que envolvem este tópico:

timbre é um assunto muito amplo, e é difícil abordar tudo que envolve esse
tema. Em primeiro lugar, um guitarrista deve saber como tocar um instru-
mento, porque o timbre vem, na maior parte, dos dedos, e não do equipa-
mento. Dito isso, existem muitos fatores que envolvem o equipamento, in-
cluindo  a  posição  dos  potenciômetros  de  tonalidade  da  guitarra  […]  os
pickups,  madeira da guitarra, cordas, ponte, cabos, amplificadores, caixas,
falantes, microfones, pré-amplificador de microfone, interface de áudio… (p.
42)

O guitarrista Steve Vai, no mesmo exemplar, corrobora a ideia de Henderson sobre a re-

lação entre timbre e domínio instrumental quando afirma que “a intenção de um som melhor

está em sua cabeça […] tente imaginar como você quer o seu timbre. Não estou me referindo

aos ajustes do amplificador ou qualquer lance técnico - estou me referindo à maneira que seus

dedos tocam as cordas” (p. 47). O também guitarrista Paul Red Smith ressalta a relação entre
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timbre, domínio instrumental e todo o sistema que o sinal do instrumento percorre até sua

emissão sonora, quando diz que “se você é sério quanto a obter um bom timbre, deve checar

cada peça da sua cadeia de sinal - desde suas mãos até a guitarra, cordas, cabos, pedais, ampli-

ficador, alto-falantes e, se você estiver gravando, microfones e suas posições” (ibidem). Para

o controle dos som com as mãos, o guitarrista Jeff Beck recomenda que “toque os licks que

você executa nas cordas agudas E, B, G também nas cordas D, A, E. Isso fortalecerá seus de-

dos e ampliará as possibilidades de fraseado.” (idem, p. 60)

Durante o curso de gravação no RIT em 2006 e 2007, cursei a matéria Signal Flow, ou

fluxo do sinal, que aborda o estudo do som em forma de sinal eletromagnético, analisando

todo o seu percurso e componentes, desde a fonte sonora até a produção do arquivo fonográfi-

co e sua emissão final nos falantes para a apreciação. Essa matéria me chamou a atenção para

a qualidade e o percurso do sinal de vários instrumentos, em especial da guitarra e do violão:

como microfonar, amplificar, equalizar, comprimir e mixar o som dos instrumentos; uma es-

pécie de escultura sinal do som. 

É possível atingir um alto nível de precisão em aportes sonoros, ser bastante incisivo e

contemplar uma premissa nas ações de profissionais de alto nível que é a da atenção aos deta-

lhes. O guitarrista Eric Johnson afirma que para obter o melhor timbre de um amplificador

deve-se plugá-lo em uma tomada exclusiva, pois ligar o instrumento em extensões comparti-

lhadas com outros instrumentos é destrutivo para os harmônicos uniformes do som do ampli-

ficador.  (Idem,  p.  47)  Os estúdios de gravação e masterização profissional  têm sistemas

elétricos aterrados e de controle preciso da voltagem, potência e corrente elétrica, pois é sabi-

do que a qualidade da percepção aural é alterada caso ocorram desequilíbrios no sistema de

energia que alimenta todos os equipamentos e sua geração sonora. 

O timbre é uma das características identitárias do instrumento, e tem uma relação direta

com a fonte sonora; no entanto o ambiente, com suas dimensões, arquitetura e a natureza dos

materiais que o compõem, exerce uma influência sobre a percepção aural instrumental tanto

do executante quanto a plateia.   

Taylor (2000) afirma que sua expressão pessoal depende do seu controle sobre o seu

próprio som e técnica. Quaisquer variações nessas áreas implicam o resultado expressivo fi-

nal. Aumentando o controle sobre o instrumento, torna-se mais fácil concentrar-se em outras

áreas, como a expressão e o desenvolvimento de ideias com maior eficácia. Taylor (2000, p.

40) afirma que a "emoção é o fogo subjetivo que desencadeia a expressão; expressão é como
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você traduz a emoção em elementos musicais. Mesmo que a expressão musical possa parecer

muito subjetiva, você pode tratar os elementos básicos da expressão objetivamente.” Desta

forma é possível identificar dinâmicas, acentos e articulações e combiná-las em tantas manei-

ras diferentes entre si de forma pessoal. 

A articulação, que é uma parte fundamental da expressão musical, pode ser compreendi-

da como qualquer forma de conectar  uma nota a outra.  Latham (2011) define articulação

como "um termo que denota o grau em que cada uma de uma sucessão de notas é separada na

performance”121. No Dicionário Grove de Música, articulação é definida como “a junção ou

separação de notas sucessivas, isoladamente ou em grupos, por um intérprete, e a maneira

pela qual isso se faz; a palavra é mais amplamente aplicada ao fraseado musical em geral”.

Por ser de simples definição, as possibilidades tornam-se inúmeras, constituindo um vasto

campo a ser explorado. Na organologia, cada família de instrumentos possui recursos próprios

e distintos para a contemplar articulação de sons recorrentes, e ainda criar novas proposições

musicais. O violão e a guitarra, da família dos cordofones, possuem possibilidades de articula-

ção compartilhadas entre os cordofones, bem como articulações específicas. Existem ainda ar-

ticulações compartilhadas entre distintas famílias de instrumentos, como o  staccato,  legato,

portato, tenuto, martellato122. 

Especificamente sobre a guitarra, Taylor (2000) elenca algumas articulações, que nome-

ou de Special Effects (Efeitos Espaciais), a saber: bends, tremolo, muted strumming, tocando

em oitavas, harmônicos naturais e artificiais. Podemos adicionar aqui o vibrato e as técnicas

estendidas, tanto para violão quanto para a guitarra. Os bends são “puxadas” de cordas para

cima ou para baixo, executadas com os dedos da mão do braço do instrumento tendo como

objetivo atingir uma nota alvo.  Eles podem ocorrer de diferentes formas, tornando-se uma ca-

tegoria a parte entre as articulações: podem variar com relação à altura da nota alvo, sendo de-

nominados bends  de 1/4 de tom, 1/2 tom, 1 tom, 1e1/2 tom, 2 tons, e há ainda aqueles que

ousam ir além, como o Grace Note Bend, o Bend and Release, Pre-Bend, Pre-Bend and Rele-

ase, Compound Bend and Release, Slight Bend, Unison Bend e Bend com Vibrato.

121 “A term  denoting  the  degree  to  which  each  of  a  succession  of  notes  is  separated  in  performance ”
(LATHAM, 2011). 
122 O staccato indica que os sons devem ser articulados de modo curto, seco e destacado. O legato, por sua vez,
determina, assim como sugere seu nome, que as notas devem ser ligadas de forma cont ínua, sem interrupção en-
tre elas. O portato é uma articulação que soa como algo entre o staccato e o legato, ou seja é um staccato atenu-
ado. No tenuto as notas devem ser tocadas com o seu valor e intensidade integrais. No martellato a execução é
destacada e com forte acentuação.
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O vibrato, que é mais um termo musical de origem italiana, envolve a variação de uma

nota sustentada através da oscilação da corda para a produção de um som vibrante em torno

da zona categorial de afinação desta nota. Esta técnica é uma caraterística natural da voz e de

vários outros instrumentos, como os cordofones por exemplo. Existem alguns tipos de vibrato

que podem acontecer em duas direções: latitudinal, ao longo dos trastes; e longitudinal, ao

longo do braço. É possível efetivar vibrati com a combinação de ambos, como no vibrato cir-

cular em que o dedo faz o movimento delineando um pequeno círculo. A execução de um vi-

brato pode envolver a flexão de outras partes do corpo, como antebraço, braços, ombros e li-

teralmente o corpo inteiro. O vibrato pode vir também da flexão do braço do instrumento ou

da ponte móvel da guitarra (alavanca). Os  vibrati também são frequentemente combinados

com bends, gerando formas particulares de expressão. Sobre os  vibrati, o violonista Ralph

Towner afirma:

O vibrato é outra ferramenta muito pessoal em seu arsenal expressivo. Mui-
tas vezes pode ser uma assinatura pessoal do seu estilo de jogo. Mas como, é
o caso com todos os efeitos, a previsibilidade do uso excessivo automático
ou variação excessiva e irrefletida pode resultar no desligamento dos senti-
dos do ouvinte, da mesma maneira que ocorre com o uso de pouca variação.
(1985, p. 56)

Os estudos das técnicas guitarrística e violonística têm suas similitudes, mas diferem es-

pecialmente nas características sônicas e na organização dos aportes técnicos. O ataque das

cordas no violão e na guitarra pode ser pinçado ou palhetado, ou ainda uma combinação de

ambos, dependendo do contexto musical. No estudo da técnica violonística tradicional (CAR-

LEVARO, 1979; PUJOL, 1954; TENNANT, 1995), que se relaciona à articulação, é recorren-

te a divisão em estudos de mão direita (toque com e sem apoio, dedilhados, postura, picado,

rasgueado, polegar, delineamento das unhas etc) e estudos de mão esquerda (postura, escalas,

acordes, arpejos, articulações). No ambiente da música erudita, o violão é tradicionalmente

pinçado com os dedos polegar (p), indicador (i), médio (m) e anelar (a)123. Na guitarra é co-

mum o estudo dividir-se entre solo e acompanhamento, contemplando gêneros e estilos recor-

rentes no âmbito da música popular. Não obstante, organizei o programa de curso de instru-

mento considerando os dois pilares Condução Harmônica e Condução Melódica. 

123 A história conta que Villa-Lobos recomendou a Segóvia o uso do dedo mínimo, embora este não o tenha in-
corporado à sua técnica. Eu eventualmente uso o dedo mínimo para acordes com cinco sons simultâneos tanto na
guitarra, quanto no violão.
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A palheta atua na articulação do ataque das cordas do instrumento, influenciando na

produção do som e de seu timbre. As palhetas podem ser de diferentes materiais, formatos, es-

pessuras e tamanhos, propiciando variedades timbrísticas na interpretação. O guitarrista Brian

May usa uma moeda de libra esterlina como palheta, por exemplo. Uma única palheta pode

oferecer essa variedade através de seus diferentes ângulos, assim como dos diferentes ângulos

com que pode ser conduzida no ataque às cordas. As mais leves e flexíveis são usadas com

frequência na condução rítmica, enquanto as mais espessas e pesadas são usadas para solos.

Muitos guitarristas de  rock do estilo  shred, que demanda tocar muito rápido, usam palhetas

pequenas e grossas. Alguns guitarristas transitam em uma única música entre acompanhamen-

to e solos, e optam por palhetas de espessura mediana.

As técnicas de palhetada são variadas, com diferentes maneiras de segurá-la. A forma

mais tradicional é sustentá-la entre os dedos polegar e indicador; no entanto, guitarristas como

Edward Van Halen, Pepeu Gomes e Armandinho Macêdo sustentam com três dedos, polegar

indicador  e  médio.  Armando  ainda  utiliza  o  apoio  do  dedo  mínino  na  superfície  do

instrumento, assim como Tommy Emmanuel. Os movimentos da palheta podem ser diversos:

só para baixo; só para cima; alternada, para baixo e para cima e vice-versa, por fora ou por en-

tre as cordas; palhetada econômica; e sweep-picking. O ângulo da palheta em relação ao ata-

que com as cordas também influencia a produção sonora, mas também exerce um impacto so-

bre a mobilidade da palheta sobre as cordas. Alguns instrumentistas utilizam a palheta o mais

paralelo às cordas possível, com o ataque às cordas formando um ângulo reto com o sentido

longitudinal das cordas. Outros instrumentistas buscam uma angulação da palheta com as cor-

das fazendo os movimentos de ataque no sentido da ponte ou no sentido braço, e há aqueles

instrumentistas que combinam os movimentos supracitados.

A palhetada pode estar relacionada ao movimento do corpo inteiro do instrumentista, es-

pecialmente se estiver dançando e se movimentando durante a performance. A distribuição da

força desempenhada na palhetada pode estar distribuída em várias partes do corpo em combi-

nações de movimentos de rotação, supinação e pronação. No braço os movimentos concen-

tram-se entre os dedos que seguram a palheta, o punho, antebraço, cotovelo, braço e ombro.

Os movimentos que utilizo na palhetada concentram-se sobretudo nos dedos, punho e antebra-

ço. No entanto, tenho uma preferência em sentir o ritmo durante as performances e, para mar-

car o tempo, movimento meu corpo, como pernas, tronco, cabeça e ombros. Estas movimenta-

ções muitas vezes não são premeditadas, mas têm o objetivo de colocar-me em sincronia com
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a expressão e o vocabulário rítmico apropriada à interpretação – o que, de várias formas, afeta

minha maneira de palhetar o instrumento. Estes movimentos muitas vezes são inconscientes e

podem tornar-se atos condicionados difíceis de abandonar, como por exemplo bater o pé. Nem

toda interpretação demanda o som de um pé percutindo durante a performance; algumas ou-

tras, sim.

Muitas palhetas são em formato triangular, com um dos ângulos mais agudo que os ou-

tros dois, como as palhetas Fender. O ângulo mais agudo é utilizado com grande frequência

pelos guitarristas, propiciando um ataque mais claro e definido com a corda; no entanto, mui-

tos guitarristas, como Pat Metheny, Scot Henderson, Mou Brasil, Stevie Ray Vaughan, optam

por um dos dois ângulos mais graves da palheta. Scott Henderson, que citava Vaughan como

umas de suas influências, comentou, em uma de suas aulas, que o timbre do ataque das notas

fica mais escuro e encorpado, aproximando-se do som da voz e do sax tenor, ao utilizar o an-

gulo mais grave da palheta. Considerando aspectos da produção timbrística, Henderson ressal-

tava a influência do movimentos ascendentes de palheta versus os movimentos descendentes

em favor da gravidades. Por se aplicar naturalmente nos ataques ascendentes de palheta uma

força contrária maior do que o movimento descendente, para compensar a força da gravidade,

os ataques ascendentes teriam mais velocity no envelope124 da ondas de som proferidas. As no-

tas emitidas com maior velocity são capazes de gerar mais estímulos e excitação no som do

instrumento para uma performance, enquanto que menos  velocity  implica  menos estímulos.

Esses elementos podem ser usados pelo instrumentista como ferramentas para conduzir suas

interpretações de maneira bastante incisiva. 

É recorrente a utilização dos dedos na guitarra. Alguns guitarristas tocam apenas com os

dedos, como Jeff Beck e Mark Knofler;  outros usavam palheta alternando com os dedos,

como Jimi Hendrix, Toninho Horta, Hélio Delmiro, Chet Atkins e Scott Henderson. Hendrix

usava uma técnica que prendia a palheta entre os dedos indicador e médio, como se a palheta

desaparecesse; outros guitarristas prendem entre outros dedos, escondem na palmada mão ou

prendem entre os lábios.

Uma outra técnica de palheta é a palhetada híbrida, onde os dedos médio e anelar atuam

simultaneamente com a palheta; alguns guitarristas, como eu, utilizam também o dedo míni-

124 O envelope ou envoltório, que é o conjunto de características de uma onda sonora, é composto por quatro
partes  ou momentos:  ataque,  decaimento,  sustentação  e repouso.  As  iniciais  formam em inglês  o acrônimo
ADSR, com, attack, decay, sustain, release. O ataque é parte da onda sonora a partir do silêncio até chegar ao
peak (parte de maior intensidade da onda). Velocity é o tempo de resposta sonora do instrumento a partir do ata-
que dos dedos ou palheta, quanto menor o tempo maior excitação sonora.
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mo.  É bastante  usada entre  os  guitarristas  de música  country que a  chamam de  Chicken

Pickin, ou palhetada da galinha, mas também por guitarristas de  fusion, como Bret Garsed,

Paulo Assis Brasil e Tim Miller. Particularmente, utilizo esaa técnica em qualquer gênero mu-

sical em que eu sinta a necessidade de aplicá-la. Uma outra forma de palhetar é através da de-

deira, que é usada presa ao polegar de ataque das cordas. Violonistas de sete cordas e os vio-

leiros  sertanejos  utilizam regularmente a  dedeira.  Guitarristas  de outros gêneros musicais,

como Chet Atkins, Tommy Emmanuel e Mark Knofler usam eventualmente a dedeira.

Particularmente, utilizo uma boa parte destas técnicas com uma certa predominância da

palhetada alternada, mas também utilizo com regularidade a palhetada econômica e o sweep-

picking.  Também gosto da sonoridade dos dedos, e por vezes utilizo o palhetada híbrida ou

prendo a pelheta  entre  os  dedos indicador  e  médio.  Desde o  meu início  com a guitarra,

durante a minha adolescência, até a minha chegada ao GIT, utilizei no ataque às cordas do

instrumento o ângulo mais agudo da palheta; após este momento, comecei a usar a face lateral

da  palheta,  que  tem um ângulo  maior,  produzindo  uma  sonoridade  mais  opaca  e  grave,

próxima à voz humana e semelhante ao ataque de notas nos instrumentos de sopro.

A dinâmica é um dos fatores não-sintáticos, responsável pela sensações de proximidade

ou distância, força e fraqueza, grandeza e pequeneza; em termo visuais, poderia ser compara-

da à perspectiva de frente e fundo de um desenho. Este conceito de proximidade e distância

causada pelo volume é um dos princípios de equilíbrio na mixagem de discografias e em

shows ao vivo. Um possível exercício é executar variações dinâmicas de acordo como o gêne-

ro musical e a função que o meu instrumento exerce no grupo. As dinâmicas também dão

muito sentido na exposição dos motivos e no delineamento das frases, tornando-se um dos

elementos responsáveis por criar expectativa e emoção. Med (1996, p. 213) afirma que dinâ-

mica é o grau de intensidade com que o som é emitido ou articulado, podendo ser natural,

quando é própria do discurso musical (fraseado, sentido lógico, e artificial), quando é indicada

pelo compositor como meio de expressão. 

As variações de dinâmicas na exposição de um tema, no acompanhamento harmônico,

ou mesmo em ambos, podem abrir um mundo de possibilidades interpretativas na performan-

ce. É recorrente tocarmos mais alto à medida em que ascendemos em alturas de notas, e mais

suave à medida em que seguimos em movimento descendente. No intuito de gerar variedade e

tornar a dinâmica menos previsível, Bob Taylor (2000) sugere que a dinâmica normal seja in-

vertida: crescendo para os graves, decrescendo para os agudos; ou, crescendo ou decrescendo
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enquanto uma nota é sustentada ou repetida várias vezes; ou, ainda, tocar sussurrando suave-

mente. Taylor (2000) sugere que haja um equilíbrio com a seção rítmica, e seja feita uma pau-

sa antes de uma passagem suave, ou que se insiram notas ocasionais mais altas e acentuadas

no meio de uma passagem mais suave. Outra técnica de dinâmica sugerida foi o que chamou

de terraced (terraplanada), que significa tocar uma ideia musical suavemente e repeti-la mais

alto.

Uma forma eficiente de se praticar a dinâmica é através do delineamento do clímax,

quando ocorre a construção do desenho melódico que conduz ao ponto extremo de maior in-

tensidade no improviso. Este exercício demanda atenção sobre a forma musical durante a per-

formance. A atividade rítmica pode variar gradativamente de semínimas para colcheias, de

colcheias para quiálteras de três em colcheias, de quiálteras para semicolcheias, de semicol-

cheias para quiálteras de seis, e assim sucessivamente125. O domínio do tempo e o desenvolvi-

mento rítmico na execução trazem solidez à performance, propiciando a construção do clí-

max. Uma estratégia utilizada por Wes Montogomery em busca do clímax era aumentar o nú-

mero de elementos na textura do improviso, começando com linhas melódicas individuais,

passando para oitavas em duas notas ou vozes, até chegar à textura mais espessa de acordes

com três, quatro, cinco e seis sons simultâneos.126 

A construção do clímax está relacionada à construção e desenvolvimento de ideias na

improvisação e sua execução de forma expressiva. A utilização de diferentes estratégias na

improvisação pode criar variedade, gerando interesse, e assima forma contribuir para o alcan-

ce do clímax.  Pode-se começar o improviso utilizando o aporte  temático parafraseando o

tema; em uma segunda volta sobre a forma do improviso, executar linhas melódicas em col-

cheias; na terceira volta, executar linhas em quiálteras de três ou semicolcheias; e, na quarta

volta do improviso, tocar ritmos consistentes com pontuação dos acordes, ampliando assim a

intensidade de elementos de forma gradativa. Esse delineamento melódico não necessita ocor-

rer como uma linha reta ascendente (caso contrário, pode comprometer a variedade e o colori-

do do improviso), mas sempre conduzindo ao clímax forte e não ambíguo.

Recordo-me de observar a organização de estudos do guitarrista Scott Henderson, en-

tre os anos de 1996 e 97, quando estudei no GIT, e uma das coisas pelas quais ele prezava era

trabalhar em conceitos e ideias, não apenas em arpejos e licks. O músico e educador Jamey

125 Outros tipos de equiláteras e subdivisões podem ser inseridas neste contexto.
126 Wes Montgomery usava geralmente os tipos de acordes conhecidos como Drop 2. (GREENE, 1976)
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Aebersold trata de alguns desses conceitos em suas edições bibliográficas. Há uma publicação

com uma lista  de cinquenta e dois pontos (conceitos e  ideias) tirados de seus seminários

“Anyone can Improvise!” (Qualquer um pode improvisar!); dentre eles, destaco: “Grave sua

própria música e ouça você mesmo. Não seja crítico. Apenas ouça.”127; “Um bom músico tem

um grande repertório em sua cabeça – ele não depende muito de livros.”128; “Os músicos de

jazz geralmente tocam notas em colcheias (metade do pulso); toque escalas e exercícios desta

maneira.”129; “É mais fácil cantar o que você ouve em sua cabeça do que tocá-lo em seu ins-

trumento – seu objetivo é ser capaz de tocar o que você ouve na sua cabeça.”130

O ritmo, que é um fator sintático, é um dos aspectos musicais mais complexos; e prova-

velmente, junto com o timbre, um dos mais acessíveis e perceptíveis ao público leigo. O gui-

tarrista Scott Henderson costumava dizer em suas aulas que “se você tocar um monte de no-

tas, por vezes nem um músico experiente conseguirá distinguir se as notas são boas ou ruins;

mas, se você tocar o ritmo errado, até uma dona de casa saberá”. O ritmo é identitário e carac-

terístico de vários gêneros e nações musicais. Minhas experiências musicais no exterior ver-

sus as experiências musicais no Brasil comprovam essas características. No Brasil temos a he-

rança bantu do Kabila, do Congo de Ouro e outros ritmos afrodescendentes que compõem o

imaginário musical baiano e brasileiro, enquanto nos Estados Unidos da América temos acen-

tuações nos tempo 2 e 4 de compassos quaternários, tornando-se uma das características mais

marcantes da música americana.  

É fundamental, enquanto músico, desenvolver um vocabulário rítmico consistente. Para

tal, muitos músicos estudam e praticam sequências rítmicas como Ted Greene, que tinha uma

lista de tipos rítmicos denominada de Shuffles, Swing Feels & Delayed or Bouncy 8ths. O sa-

xofonista Jerry Bergonzi (1994, p. 16) apresenta em seu livro Melodic Rithms uma listas com

22 células rítmicas de um compasso para serem praticadas na improvisação, primeiramente

uma a uma e depois em combinações aleatórias. Bergonzi afirma que o ritmo é um aspecto

musical tão forte que mesmo as notas “erradas”, que não estão no acorde ou de grande disso-

nância, podem soar bem se o ritmo na execução for consistente. No final do texto, Bergonzi

recomenda para a prática rítmica ideias conceituais, como: nunca comece no primeiro tempo;

127 “Tape your own playing and listen to yourself. Don’t be critical. Just Listen.” (AEBERSOLD, 2000)
128 “A good musician has a large repertoire in his head – he doesn’t rely heavily on books.” (AEBERSOLD,
2000)
129 “Jazz players usually play eighth notes – play scales and exercises this way.” (AEBERSOLD)
130 “It is easier to sing what you hear in your head than it is to play it on your instrument – your objective is to
be able to play what you hear in your head.” (AEBERSOLD)
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nunca termine no primeiro tempo; toque predominantemente colcheias; toque sem usar col-

cheias; antecipe os acordes em 1/2, 1, 1 e 1/2, 2, 2 e 1/2, e 3 pulsos; resolva tardiamente após

1, 2 , 3 ou 4 pulsos. (1994, , p. 119)

Com relação ao fator não sintático timinig, que se refere ao componente rítmico em que

o músico praxialmente se manifesta no plano agógico da música, fiz algumas reflexões sobre

minha relação com o seu desenvolvimento em minha musicalidade.  Um dos componentes

fundamentais do timing é o pulso, que está relacionado à simetria entre os beats, e também à

disposição de eventos entre os instrumentos ou vozes. Uma prática recorrente entre os músi-

cos que vislumbra o desenvolvimento do pulso é a prática com metrônomo. Durante o curso

de graduação, fiz um inventário das práticas com metrônomo que me ajudaram no desenvolvi-

mento do domínio na pulsação e, consequentemente, do timing.

Um dos aspectos do timing de um músico está relacionado à sua capacidade em manter

o pulso de forma solida, mantendo a simetria entre os  beats  e sendo capaz de se colocar à

frente, sobre e depois do pulso. Uma das formas recorrentes entre os músicos para desenvol-

ver o timing é a prática com o metrônomo, que é um recurso tecnológico presente há séculos

no ambiente musical ocidental. A prática convencional com o metrônomo geralmente assume

um andamento mediano entre lento e moderado, entre 60 e 120 bpm como parâmetro inicial,

estendendo-se para mais ou para menos gradativamente. 

Uma forma de exercitar a independência entre manter o pulso e posicionar-se ritmica-

mente na performance é tocar com o pulso em uníssono com o clique do metrônomo, em se-

guida gradualmente colocar as notas antes ou depois do clique por um período, em seguida re-

tornar à pulsação em uníssono. Existe um tendência majoritária entre musicadores em anteci-

par as notas acelerando o andamento. Esse treinamento visa, além de masterizar a experiência

de simetria na pulsação do músico, a tornar confortável a execução musical em qualquer lugar

em relação ao clique do metrônomo, à frente, sobre ou atrás do clique.

É  possível aumentar o grau de dificuldade dividindo-se o tempo entre os cliques em

duas ou mais partes. Caso se esteja praticando em 80bpm, aumenta-se o nível de dificuldade

colocando o metrônomo em 40bpm e dividindo em duas partes; e aumenta-se ainda mais a

20bpm, dividindo em quatro partes. Para facilitar este exercício, é aconselhável manter o pé

batendo em pulsos a 80bpm. Há uma grande variedade de prática com o metrônomo. Listarei

algumas:
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1) Prática com o clique fora do 1˚ tempo com o clique em outro tempo que não o pri-

meiro tempo do compasso: (4/4 - clique no 2 e 4) (4/4 - 2, 3, ou 4) (3/4 - 2 ou 3).

2) Prática com o clique em um dos contratempos supracitados. 

3) Prática com o clique se deslocando. Divide-se o tempo entre os cliques, assumindo

cada pulso como unidade de tempo de um compasso com métrica distinta do número de divi-

sões entre os cliques. (Ex: dividir o tempo entre os cliques em cinco partes e tocar em grupos

de pulsos quaternários, ou ternários, ou outro compasso distinto de cinco pulsos; dividir o

tempo entre os cliques em três partes e tocar em quaternário ou binário etc.)

4) Prática com o clique que desaparece e reaparece. Executa-se sobre uma quantidade

de cliques que desaparecem por um período e retornam. O objetivo é desenvolver a experiên-

cia do músico na ausência dos cliques no sentido da manutenção do andamento. Ajuste o me-

trônomo para ficar em silêncio por períodos de tempo cada vez mais longos, observando a

manutenção do pulso. Existem alguns programas e aplicativos que fazem este trabalho. Outra

solução seria gravar o som do metrônomo por alguns compassos e compassos de pausa, de

maneira alternada.

5) Tocar à frente ou atrás do clique. Sentir-se confortável com a execução em qualquer

lugar em relação ao clique do metrônomo. Tocar com o metrônomo em pulso uníssono e gra-

dualmente colocar as notas antes ou depois do clique, em seguida voltar a pulsar em uníssono.

A partir de 2009, através do DVD The Gateway to Rhythm (2007) produzido pelo gui-

tarrista John McLaughlin e pelo percussionista Selva Ganesh, passei a me familiarizar com o

método de divisão rítmica utilizado no sistema musical carnático do sul da Índia, denominado

Konokol, também escrito Konnakol ou Konakkol. O Konokol consiste de produção percussi-

va vocal e onomatopeica, através da combinação de cinco palavras com uma, duas, três, qua-

tro e cinco sílabas. As palavras são: Dá; Ta-Ka; Ta-ki-ta; Ta-ka-di-me ou Ta-ka-ju-na; Da-di-

gue-na-dum. A prática é cercada de improvisação com o aumento e diminuição rítmica de

cada sílaba em diferentes andamentos e agrupamentos. A repetição pode ajudar a internalizar

a duração dos ciclos rítmicos específicos e as subdivisões dentro deles. 

Um aspecto da prática instrumental e desenvolvimento musical que venho trabalhando

com os alunos do curso de Música Popular é a organização dos estudos. Existem várias ma-

neiras de gerenciar o tempo e o material de estudo. Em minhas aulas apresento aos alunos al-

guns modelos existentes como parâmetro. O guitarrista Nelson Faria (2005, p. 2) apresenta

em sua "Apostila Virtual” seis tópicos para o estudo diário: (1) conhecimento do braço, (2)
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técnica, (3) leitura, (4) harmonia, (5) improvisação e (6) repertório. Já o guitarrista Lupa San-

tiago trabalha com cinco tópicos para o estudo diário: (1) repertório, (2) fundamentos, (3) lei-

tura à primeira vista, (4) tópicos da semana e (5) improvisação. No entanto é fundamental o

aluno desenvolver a habilidade de gerenciar seu próprio tempo, sendo mais proveitoso, de

uma forma geral, dividir a prática em períodos curtos de tempo (pomodoros), para que haja

uma maior concentração e foco na prática. O pesquisador James E. Zull (2002, p. 113) explica

que aprender para um real compreensão vem através de uma sequência de ações a partir da

experiência, reflexão, abstração e testes ativos. Segundo Zull esses quatro elementos formam

um ciclo conforme aprendemos.

Acredito que a organização da prática deliberada é uma das chaves para desenvolver a

musicalidade. Jerry Coker (AEBERSOLD, 2000, p. 25) propõe como exemplo a construção

de uma rotina de prática composta por sete tópicos com duração de setenta e cinco minutos,

que pode ser alterada proporcionalmente para mais ou para menos, dividida em: (1) melodia

lenta (5 min.); (2) escalas e padrões (15 min.); (3) aplicação de padrões (10 min.); (4) exercí-

cio de improvisação (5 min.); (5) transcrição de solos (15 min.); (6) matérias especiais (10

min.), tópicos de maior dificuldade, como tocar tempos rápidos, time-feeling, utilizar todos os

níveis rítmicos, construção de intensidade, ou cultivando um senso melódico; (7) aprender

uma música (15 min.). O aprendizado de uma música deve englobar a melodia, progressão de

acordes, ingredientes apropriados, e familiarização com as gravações mais significantes da

obra. David Liebman (AEBERSOLD, 2000, p. 25) alerta para o risco de se englobarem metas

em demasia na prática deliberada, tornando-a de difícil assimilação. 

É importante ressaltar que essas práticas e suas organizações têm uma relação com o

gênero musical que o indivíduo se propõe a trabalhar. A prática do repertório e a sua aborda-

gem mostram isso. Um indivíduo voltado para o repertório da música erudita tem uma proba-

bilidade de inserir em suas práticas a leitura musical de uma forma muito mais incisiva do que

um músico de jazz, assim como este tem uma probabilidade maior de inserir em suas práticas

deliberadas  a improvisação do que o primeiro.  No entanto,  conheço grandes  exceções  de

músicos que transitam com desenvoltura entre esses dois gêneros.

Venho trabalhando em minhas práticas as cinco formas do fazer musical P.I.C.A.R.

(Performance, Improvisação, Composição, Arranjo e Regência) através do desenvolvimento

dos cinco tipos de conhecimento musical (Procedimental, Formal, Informal, Impressionista e

Supervisional), utilizando sempre a audição como pressuposto. Uma forma de avaliar em que
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nível de desenvolvimento posso estar é através dos cinco níveis de especialização (iniciante,

iniciante avançado, competente, proficiente e expert). Venho compartilhando essa experiência

com meus alunos e aplicando em minhas rotinas de estudo e produção artística.  

Neste momento continuo a minha produção artística com o registro em andamento do

meu próximo álbum e finalização do DVD, além de participação em produções artísticas que

estabeleçam uma coerência com a trajetória musical que venho trilhando durante o meu per-

curso. Nos projetos autorais, atuo em todas as fases do sistema de produção, desde a criação

artística inicial, passando pela formatação do arranjo até o seu registro fonográfico, podendo

assim amalgamar e sintetizar minha experiência no fazer musical. A demanda artística ao lon-

go dos anos fez-me lançar um olhar de percepção sobre mim enquanto músico e sobre o meu

ambiente interno em relação com o exterior. A docência, por sua vez, fez-me lançar, em pri-

meira instância, um olhar sobre o outro, mas logo se mostrou necessário revistar a mim mes-

mo, meu próprio percurso. Especialmente quando me tornei pai e meus instintos se alinharam

no sentido de me perceber como modelo no cotidiano de formação de minha filha.
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6 MEMÓRIAS E REFLEXÕES

Neste capítulo pretendo estabelecer conexões entre as informações levantadas na mi-

nha narrativa de vida e a fundamentação teórica, buscando identificar as características da mi-

nha formação artística, da minha prática musical e docente e os elementos motivacionais que

me conduziram ao desenvolvimento da musicalidade através dos cinco níveis131 de especiali-

zação musical propostos na filosofia musical praxial. Tais conexões, que são o fruto da minha

reflexão autobiográfica entrelaçada com aspectos  teórico metodológicos,  tornam-se funda-

mentais para revelar diretrizes a partir dos meus processos vivenciados.

Observo através da minha narrativa autobiográfica uma profunda mutação da nossa

cultura delineando-se em nossa percepção e nos frequentes hábitos e crenças inconscientes so-

bre o qual baseamos nossas falas e ações cotidianas, acontecendo muito além de nossas  opi-

niões e conceitos conscientes. Acredito que a Arte pode fornecer um modelo e uma direção

para o novo conceito existencial humano no qual estamos nos movendo, pois a música, assim

como outras formas de arte, é sobretudo um processo de exploração pessoal entre nossos am-

bientes interno e externo que nos prepara e fomenta para viver neles. A arte é uma atividade

vital à nossa existência que contempla áreas humanas que outras formas de conhecimento não

podem atingir em nosso sistema cognitivo. 

131 Além de Elliot (1995) outros dois modelos de aferição de níveis de conhecimento propiciaram uma reflexão
sobre o tópico. O primeiro foi o educador musical Bob Taylor, que, assim como Elliott, baseia de forma mais es -
pecífica o seu método de improvisação no desenvolvimento de 5 níveis, a saber: Primeiro, o do– iniciante, onde
tudo começa. Aprendem-se tonalidades básicas, escalas e acordes, e como criar e desenvolver ideias imaginati-
vas. O segundo é o do –aprendiz, onde se aprendem as ferramentas para improvisar em músicas básicas de jazz,
incluindo ritmos de swing e formas melódicas. O nível 3 é o intermediário, onde  o estudante se aprofunda suas
habilidades de desenvolvimento, padrões e variedade rítmica para criar improvisações mais sólidas. No nível 4,
ele usa ferramentas musicais com confiança e engenhosidade para construir solos excelentes,  aprende a interagir
fortemente, a executar de forma limpa e a desenvolver-se criativamente, desde ideias sutis a voos da imaginação.
O nível 5 é o avançado. Como um improvisador avançado, o estudante domina abordagens mais difíceis, incluin-
do a liberdade rítmica e o tocar-fora, e a integrá-las com sucesso em seus solos. (TAYLOR, 2000, p. 1)
 Outro  modelo,  desta  vez  situado  no  âmbito  da  prática  tradicional  erudita,  é  o  dos  pesquisadores
Ericsson, Krampe e Romer (1993), que desenvolveram uma estrutura teórica visando a atingir o nível de expert
na performance com um período de preparação. A  primeira fase inicia com a introdução do indivíduo em
atividades no domínio e termina com o início das instruções e a prática deliberada. A segunda fase consiste em
um período de preparação mais longo e termina com o compromisso do indivíduo de prosseguir as atividades no
domínio  em  tempo  integral.  A  terceira consiste  no  compromisso  em  tempo  integral  para  aprimorar  a
performance e termina quando o indivíduo pode ganhar a vida como artista profissional no domínio ou encerrar
o engajamento em tempo integral com a atividade. Segundo os pesquisadores, durante as três fases, o indivíduo
precisa de apoio externo – como pais, professores e instituições educacionais. Esta estrutura precisa ser estendida
com uma quarta fase para acomodar o desempenho eminente. Durante esta quarta fase, os indivíduos vão além
do conhecimento de seus professores para estabelecerem uma contribuição inovadora e única em seu domínio.
(ERICSSON, KRAMPE, ROMER, 1993, p. 369)



324

A minha experiência com a música revela que a Arte nasce como uma forma criativa

da minha relação com o devir132 das coisas da vida, uma espécie de espelho da alma. Forta-

leço-me no discurso estético ao recordar-me do pintor Van Gogh, quando redefine a palavra

Arte em sua primeira carta escrita para seu irmão Theo, ao afirmar que "arte é o homem acres-

centado à natureza, à realidade, à verdade, mas com um significado, com uma concepção,

com um caráter, que o artista ressalta, e aos quais dá expressão, resgata, distingue, liberta, ilu-

mina” (VAN GOGH, 2001). O conceito de Princípio da Necessidade Interior, definido por

Wassily Kandinsky (1954, p. 48) em um eixo triádico que delineia o perfil do artista através

dos elementos míticos da sua personalidade, do seu espaço e do “elemento puro e eterno"

atemporal de sua arte, inspirou-me a partir de um momento crucial da minha carreira: a pro-

dução do primeiro álbum  Curva do Tempo (2003).  Tenho uma proximidade com a pintura

através de laços familiares, pois minha mãe sempre pintou desde minha infância, e foi ela

quem me emprestou o livro Do Espiritual na Arte, de Kandinsky. A sua leitura estimulou-me

a uma busca por um viés artístico moderno através do conceito do Princípio de necessidade

interior, que, segundo ele, é inerente a todos os artistas. Princípio este que deveria revelar em

minha produção musical minha personalidade, meu espaço e a gênese do aspecto atemporal

da minha obra. Esse exercício de auto-observação e identificação de traços naturais do meu

estilo musical já percorria um olhar autobiográfico que buscava manifestar-se intencional-

mente no registro de silêncios e sons, na minha própria música.

Os conceitos de Kandinsky sobre o Princípio da Necessidade Interior aproximam-se

da ideia de Elliott (1995) sobre aspectos artísticos comuns a todos os povos e a todas as na-

ções, o que coloca em pé de igualdade os diferentes gêneros e tipos musicais sem os hierar-

quizar sem colonizar ideologicamente, destituindo-se da ideia de superioridade cultural e ate-

nuando as tensões entre erudito e popular, nacional e internacional, e regional e nacional, den-

tre outras. Elementos de interseção entre culturas distantes e distintas entre si também foram

observados e defendidos amplamente pelo médico e psicanalista Carl Gustav Jung (1964) em

sua vasta obra, levando-o ao desenvolvimento do conceito de “inconsciente coletivo”, ele-

mento existencial comum a povos distintos.

132 O movimento do mundo chama-se devir,  e o devir segue leis rigorosas que o pensamento conhece. Essas
leis são as que mostram que toda mudança é passagem de um estado ao seu contrário: dia-noite, claro-escuro,
quente-frio, seco-úmido, novo-velho, pequeno-grande, bom-mau, cheio-vazio, um-muitos etc.; e também no sen-
tido inverso, noite-dia, escuro-claro, frio-quente, muitos-um, etc. O devir é, portanto, a passagem contínua de
uma coisa ao seu estado contrário e essa passagem não é caótica, mas obedece a leis determinadas pela physis ou
pelo princípio fundamental do mundo. (CHAUÍ, 2000, p. 41)
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Assim como Small (1996), penso que a natureza da ciência e da arte é uma extensão de

quem a produz, com seus processos e intencionalidades como meios de exploração humana:

um reflexo de si mesmo e do seu self. Desta maneira, balizo minha ações em sala de aula a

partir destes princípios, efetivando práticas que lancem o olhar do indivíduo sobre si mesmo,

seus processos e seu autoconhecimento. Encontrar o equilíbrio entre a arte e a docência tem

sido um dos desafios significativos com que me deparo ao contemplar as demandas que ser

músico e professor me apresentam. 

Minha experiência revela que as dimensões morais e éticas destas duas profissões por

vezes se complementam, por outras se desafiam, e esses encontros e desencontros acontecem

no imaginário de quem as manuseia, assim como eu. As ações iniciais que ser músico deman-

daram de mim se desdobraram em várias sub-áreas, como a instrumental, composição, perfor-

mance, arranjo, direção musical e produção musical. Em meu cotidiano, essas ações conver-

gem com os alicerces conceituais da educação em ciência e arte de modo formal e informal,

consciente e inconscientemente, de maneira a encontrar equilíbrio em ser bem sucedido tanto

como músico quanto educador. 

Para Piaget (1975), o conhecimento não se obtém apenas na experiência (empirismo),

nem apenas no pensamento (racionalismo), mas surge da sua interação. O conhecimento é

construído através da interação entre o sujeito e os objetos e/ou situações, onde o sujeito assu-

me um papel ativo na construção do seu conhecimento e no seu desenvolvimento. No entanto,

não basta apenas experienciar o evento; é necessário refletir e racionalizar os dados dessa

ação. Em seus estudos, Piaget (1975) revela que os fatores que explicam o desenvolvimento

intelectual do indivíduo são: a maturação, crescimento orgânico do indivíduo; a experiência,

contato com situações; interações, ou transmissões sociais; e equilibração, que é o mecanis-

mo interno de autorregulação. Acredito que, trabalhando a reflexão do discente sobre suas

práticas musicais, a organização de metas e objetivos de carreira, é estabelecida uma prática

de autorregulação e autogerenciamento que se imbrica com outras instâncias do humano que

compõem o self do indivíduo em seus níveis de consciência. Penso que é de extrema impor-

tância o professor estimular o aluno para o autogerenciamento de sua produção de performan-

ces, cercadas de preparação e engajamento com práticas efetivas, estruturadas a partir de co-

nhecimentos da técnica instrumental e fundamentação musical. Essas ações têm demonstrado

resultados positivos no desenvolvimento dos alunos e em meu benefício próprio.
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Tornou-se necessária uma adaptação para o contexto local e pessoal do modelo de cons-

ciência proposto por Csikszentmihalyi (cf. fig. 2). Durante o meu percurso de vida, fui apre-

sentado a outros modelos de consciência: como o freudiano, composto por inconsciente (id),

ego e superego, movido por pulsões sexuais reprimidas, que foi taxada de mecanicista e con-

frontada com outros modelos, como o modelo junguiano, traçado sobre a criação do conceito

de  Self  como o centro da consciência humana. Este modelo assemelhar-se-ia à estrutura de

uma cebola: em camadas, com um núcleo central e quadripartida entre opostos complementa-

res. Esta ideia assemelha-se ao discurso do álbum Axis: Bold as Love, de Jimi Hendrix, onde

trata do eixo de todas as coisas, e da ideia implícita na composição “Havona", de Jaco Pasto-

rius, em que Havona é um lugar central de todo o espaço cósmico.

Jung afirmava um modo de operar da consciência construído a partir das quatro funções

da consciência, oponda-as em pares: sentimento versus pensamento e sensação versus intui-

ção (GRINBERG, 2003, p. 76). Um dos corolários da pesquisa é o modo como fui educado

no sentido de dissociar o sentir do pensar, e como agora vejo como estas dimensões  retroali-

mentam-se, influenciam-se. Passei a revistar o que pensava para poder acomodar meus senti-

mentos diante de fatos adversos através da percepção dos meus sentimentos, autossugerindo-

me novos prismas de percepção dos eventos diante do que sinto. Essa percepção aproxima-se

muito dos conhecimentos supervisional e impressionista, utilizados por mim com a música, o

que me faz refletir sobre a influência que este hábito musical frequentemente tácito tem como

facilitador de acesso ao meu mundo interior de diálogos internos e intuições.

Os modelos de consciência eurocentrados mostram a ausência do corpo no processo de

aprendizado, a descorporificação do conhecimento. Minha experiência musical com o univer-

so musical popular em que tive contato revelou um aprendizado do conhecimento que vai

além desse modelo de consciência, passando pelo corpo assim como pela dimensão da alma.

Elliott (2005, p. 113), apoiado em Charles Taylor (1989), remete a descorporificação da expe-

riência em relação ao conhecimento na cultura ocidental aos tempos de Platão, para quem a

razão, em contraste com a paixão, era a capacidade de observar, dominar e compreender. Esta

dissociação entre corpo e mente ganha força com o famoso dito “Cogito ergo sum”, de Decar-

tes, que reforçou as dualidades que excluem o corpo do modelo de conhecimento.

A ausência do corpo revela como a produção de conhecimento eurocentrada nega o cor-

po, enquanto que aspectos culturais presentes na Bahia e na produção musical local celebra-

ram e corporificam a memória e o conhecimento humano. Os diversos tipos musicais com que
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tive contato propiciaram-me o exercício da conexão além da dimensão do corpo e do som, es-

tendendo-se até às questões da minha alma e autoestima133, o que foi de grande valia pessoal.

É muito curioso assumir o viés de pesquisador participante, pois até então nunca havia assu-

mido a perspectiva da corporificação do conhecimento, agindo e percebendo simultaneamente

o meu corpo e como posso melhor condicioná-lo a aprender de forma profícua direcionada ao

nível de excelência. Observar os procedimentos de aprendizagem do meu corpo no processo

de maturação da minha musicalidade é observar a minha relação com a dança e a ancestralida-

de africana do samba, onde música e outras ações do cotidiano eram indissociáveis. (COSTA,

2013)

A ruptura da filosofia musical praxial com a filosofia tradicional da educação musical

de certa forma coaduna-se com a proposta de um curso de música popular, pois contempla

práticas específicas recorrentes no ambiente da música popular que, embora haja similitudes,

são diversas daquelas efetivadas tradicionalmente no ambiente acadêmico brasileiro. A filoso-

fia praxial decorre da proposição fundamental de que a música é uma atividade humana cog-

nitiva presente em todas as culturas. É importante abordar música não apenas como som, mas

sobretudo como algo que as pessoas fazem e alcançam através de ações, pois move-se o foco

do objeto sônico para o ser humano de forma igualitária e respeitosa.

Através da observação do período da minha infância, pude perceber o processo de en-

culturação musical a que estive sujeito, sendo exposto à escuta musical vigente em minha fa-

mília, como programas de televisão, rádio e LPs, além dos cânticos religiosos e de alguns vi-

zinhos que tocavam. Nesse período fui construindo, de forma quase que predominantemente

inconsciente, através das referências musicais presentes em meu cotidiano e de sua escuta,

conceitos básicos de tonalidade, estilo, gênero, forma, ritmo, harmonia, melodia, timbres e vá-

rias outras relações afetivas com a música que vieram contribuir para a minha formação.

É perceptível o contexto social vigente durante a minha infância com o controle do Es-

tado sobre o cidadão brasileiro através da censura, da coerção e das estruturas políticas. A di-

tadura não era apenas o sistema de governo, mas sobretudo as relações entre as pessoas que

133 O músico e educador David Liebman considera, em seu livro A Chromatic Approach to Jazz Harmony, que
a maioria das atividades humanas de valor envolvem o equilíbrio entre três aspectos do ser humano: alma, corpo
e  mente;  expressão,  técnica  e  intelecto;  coração,  mãos  e  cabeça;  sentimentos,  facilidade  e  pensamentos;
emoções, ferramentas e ideias. (LIEBMAN, 1991, p. 10) O professor Rollo May aborda a questão da alma no
processo criativo utilizando um trecho do texto de James Joyce que sempre me provoca desde a primeira vez que
o li, entre os anos 2001 e 2002: “Bem-vinda sejas, ó Vida. Vou, pela milionésima vez, ao encontro da realidade
da experiência, para moldar na forja da minha alma a consciência ainda não criada da minha raça.” (MAY, 1982,
p. 20). 
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eram orientadas pelo molde tradicional de educação centrado na figura do padre. Jonny Her-

bart, John Dewey e Anísio Teixeira já apontavam a necessidade da mudança de foco da figura

do professor, detentor do conhecimento, para a figura do aluno e seu conhecimento situado.

 Os conceitos de enculturação musical expostos por Lucy Green, que tratam da aquisi-

ção de conhecimentos e habilidades musicais através da imersão diária do indivíduo na músi-

ca do seu cotidiano e nas práticas do seu contexto social, harmonizam-se com às ideias de Da-

vid Elliot sobre a natureza procedimental e contextualizada da música. Green (2002, p. 22)

afirma que existem três formas principais de engajar-se diretamente com a música: tocando

(inclusive cantando),  compondo (inclusive improvisando) e ouvindo (inclusive escutando).

Cada uma dessas formas exerce um papel no processo de enculturação musical em direção ao

fazer musical. Essas ideias se aproximam, por sua vez, dos conceitos do educador musical

Keith Swanwick (1994), que chamava estas três formas de relação com a música de "ativida-

des diretas", a saber: composição, audição e performance. As atividades receberam esta deno-

minação por considerar-se que produzam resultados diretos do fazer musical.

Considerando a natureza procedimental da música, as práticas efetivadas por mim ao

longo da minha carreira musical  são um indicador  significantemente próximo das minhas

ações musicais, firmando-se como ponto fundamental a ser considerado nesta reflexão. Prova-

velmente por ter crescido em um ambiente positivista e destituído de uma herança familiar ge-

nuinamente musical, vários mitos cercavam os meus questionamentos sobre ser um músico e

suas práticas efetivas. Durante o estágio inicial de aprendizagem, sempre acreditei que, para

adquirir habilidade musical, seria necessário mais que praticar: seria necessário um talento

nato. Eu ouvia com alguma constância referências a gênios da matemática, da física, do fute-

bol e da música. Os distúrbios do mito do gênio foram sendo substituídos pelo prazer em tocar

e pelo desejo de fazê-lo melhor e termos artísticos, profissionais e docentes. 

Desde cedo observei nos modelos musicais que estavam ao meu alcance, mesmo nos

eleitos “gênios", que, para adquirir habilidade musical, seria necessário praticar e labutar. A

questão então passou a ser o que e o quanto seria necessário para me tornar um músico de alto

nível, embora não acreditasse que haja limites para o conhecimento ou para a evolução. Des-

ses questionamentos emerge naturalmente a reflexiva pergunta: Quanto e como eu pratiquei?

Minha experiência revelou práticas de comportamentos multifacetados que estiveram presen-

tes em meu percurso enquanto músico, artista e docente. A qualidade destas práticas e o tempo

designado se revelam no meu percurso autobiografado. A duração dos períodos de prática va-
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riou de qualidade e quantidade, de acordo com as demandas e interesses pessoais em cada pe-

ríodo da minha vida. Por ter uma formação bimusical (GREEN, 2002), minha prática variou

entre a osmose e a disciplina, características do ambiente popular e erudito. No entanto, vale

lembrar que a tradição europeia perpetua-se em alguns gêneros da música popular brasileira,

como o choro e o frevo, que demandam muita disciplina; assim como a bossa nova, que se

funde a partir de outros nichos. João Gilberto tornou-se famoso pelo seu engajamento e dedi-

cação integral com várias horas de prática deliberada direcionada à criação de seu estilo.

(CASTRO, 1990).

Durante a infância eu não cheguei à intensidade de prática citada por Parncutt e McP-

herson134, com 25 horas por semana; ou seja, mais de 3 horas por dia. Mas na maioridade, en-

tre os anos de 1990 e 1991, cheguei a uma média diária de 8 horas em períodos de meses. Es-

pecialmente após a vivência de algumas dificuldades e experiências negativas com a perfor-

mance, a prática tornou-se uma ferramenta de superação e de construção de autoconfiança

para estar mais seguro e obter êxito nas performances. Após me firmar como músico profissi-

onal, os ensaios tornaram-se um modelo de prática constante que exigiam uma preparação

prévia, o que veio a tornar-se uma prática para o ensaio. No entanto, outras seções de prática

estavam associadas às músicas, gêneros e estilos que tinham uma identificação e valor pessoal

para mim, como foi ouvir Pepeu Gomes, Tom Jobim, Caetano Veloso, Roberto Mendes, Van

Halen (1978), Michael Brecker (1987), e ficar horas tocando junto e transcrevendo trechos de

suas obras. 

Durante o meu percurso de vida, tive que contextualizar as práticas de acordo com as

demandas de cada momento, entre trabalhos, viagens e projetos familiares, estando sujeito a

fadiga mental e física, o que me condicionou a distribuir a prática ao longo do tempo disponí-

vel. Para que houvesse um maior aproveitamento, comecei a organizar o tempo de prática e

pude constatar que a prática distribuída no tempo geralmente é mais eficiente para o aprendi-

zado e a performance do que uma grande quantidade de prática em um período de tempo limi-

134 Sobre a duração total da prática, Parncutt e McPherson comentam: “Conseguir altos níveis de experiência
musical requer uma prática considerável. Normalmente, são necessários 16 anos de prática para atingir níveis
que levem à posição internacional ao tocar um instrumento” (SOSNIAK, 1985). O indivíduo normalmente come-
ça a brincar em idade muito precoce, com cerca de 25 horas de prática sendo realizadas semanalmente na adoles-
cência, aumentando para até 50 horas. Contudo, existe uma considerável variação individual. Algumas pesquisas
(HALLAM, 1998a; WILLIAMON; VALENTINE, 2000) sugeriram que, embora a prática cumulativa possa ser
um bom prognóstico do nível geral de especialização alcançado, pode não predizer a qualidade da performance
em qualquer momento. Há também evidências de que a prática adotada e necessária para diferentes instrumentos
varia.” (2007, p. 152) 
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tado, assim como apontam Parncutt e McPherson (2007). A minha experiência confirma as

evidências mostradas por Parncutt e McPherson de que a proficiência desenvolvida durante

um longo período é mantida melhor do que a proficiência desenvolvida dentro de um curto

período. Em minha carreira, obtive os melhores êxitos nos gêneros com os quais tive longos

contatos até mesmo quando fiz apresentações sem ensaio, como o show de Airto Moreira no

COPAFEST, em 2011, pois havia dedicado boa parte da minha vida de prática à musica ins-

trumental brasileira e à improvisação no âmbito do jazz, elementos essenciais ao trabalho des-

te artista.

Identifico-me com as ideias de Lucy Green135 (2002, p. 97) quando sugere que a gran-

de parte dos jovens músicos populares se ensinam, através de processos conscientes e incons-

cientes de aquisição de habilidades e conhecimentos, a tocar as músicas em que estão encultu-

rados e com as quais se identificam. Este tipo de prática explora o engajamento espontâneo e

mapeia a identidade do indivíduo através da aceitação de seus valores musicais, podendo pro-

piciar o desenvolvimento dos cinco aspectos do conhecimento musical através da educação

musical. No entanto, desde o início de minha educação, a leitura sempre esteve envolvida no

processo de aprendizado – o que se tornou algo natural para mim, mas que de certa forma se

entrepôs aos processos naturais de determinadas práticas. Por exemplo: quando fiz o meu pri-

meiro trabalho, cheguei com um repertório cheio de reduções das sequências harmônicas,

quando o processo se constituía sobretudo de escuta e de domínio da linguagem do gênero

sem a utilização da escrita, pois o processo recorrente entre os músicos era saber a música o

mais próximo da original através da escuta, sem anotações.

É necessário reconhecer que nem sempre estamos conscientes das abordagens técnicas

que utilizamos para tocar nossos instrumentos, e muito do conhecimento que adquirimos so-

bre o que fazemos é tácito. No que diz respeito às manifestações primárias da música, que são

a "escuta" e o "fazer musical” (ELLIOTT, 1995), corroboro as indicações de Green (2002, p.

97) de que as práticas informais de aprendizagem da música popular baseada na guitarra de-

135 Uma prática central de aprendizagem precoce é solitária e envolve a escuta intencional e atenta ligada à có-
pia próxima das gravações, bem como a uma audição mais distraída que leva a uma imitação descomprometida e
adaptação improvisada. Alguns músicos consultam livros e usam símbolos convencionais de notação, tablatura
ou acorde, mas o escrito é sempre secundário ao aural. Outra prática central envolve aprender uns com os outros
em pares e grupos, através de encontros casuais e sessões organizadas, além de e durante a criação de música. Os
músicos observam e imitam-se uns aos outros; além de tocadores mais experientes, falam sobre música e for-
mam bandas nos estágios iniciais. Através dessa interação, eles copiam e trocam ideias, conhecimentos e técni-
cas, aprendem a jogar juntos, incluindo fazer cópias, improvisações e composições de música original. Todas as
suas atividades de escuta e cópia alimentam tanto a sua música como a sua música em grupo. (GREEN, 2002, p.
97) 
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senvolvem-se de acordo com a idade e a maturidade, e que tais práticas não foram acompa-

nhadas por grandes modificações com o passar do tempo, nem com as mudanças sociais, edu-

cacionais e musicais que surgiram. Ou seja, continuamos a nos desenvolver na guitarra atra-

vés dos diversos níveis de escuta para nos inteirar das práticas que cercam as formas e estilos

que nos propomos a aprender. A escuta sempre foi um fator presente em minhas práticas no

ambiente da música popular, enquanto que no ambiente erudito a escuta e a conexão com o

instrumento eram intercedidas pela leitura da notação musical tradicional. O que difere da

proposição de Green (2002) é minha intencionalidade em ser autêntico e já mediar instantane-

amente essa escuta de forma criativa com novas proposições musicais.

Sempre me vem à memória como exemplo uma imagem mnêmica arquetípica de um

homem das cavernas  com sua clava na mão, saindo para buscar seu alimento, ou me inspiro

mesmo nos pais de família brasileiros que acordam cedo e vão em busca dos afazeres de sua

profissão para a realização de seus sonhos, do seu sustento e o de seus entes. De certa forma, a

ação que eu chamava de estudar transformou-se em trabalhar, e isso tornou-se um pressuposto

em ser músico em uma sociedade como a que vivemos. Contudo reconheço que esta relação

com a prática precisa ser cuidada e arejada para que seja a mais construtiva136 e mais profícua

possível, especialmente se considerarmos que a prática é a atividade mais prevalente entre os

músicos, e uma atividade necessária para todos aqueles que, assim como eu, não se conside-

ram gênios musicais. Ser humano talvez seja a verdadeira mágica e para um músico: esse Ser

dá-se através da prática da música enquanto ação de engajamento do seu self em um ato criati-

vo em sua existência, assim como alguém que visita um oráculo. Alguém me disse: “Não

acredito em mágica, eu vivo em uma.”.

Humildemente, acredito que o meu verdadeiro talento reside na natureza e qualidade

do meu encontro137 com a música. Observo também que a formação da minha musicalidade

136 Construtiva no sentido piagetiano de construção de conhecimento e formação humana.
137 O professor Rollo May aborda o conceito de encontro analisando sua natureza e intensidade no processo cri-
ativo: “Os artistas encontram a paisagem que querem pintar — olham para ela, observam-na sob diversos ângu-
los. Ficam, como se diz, absorvidos nela. Ou, no caso do pintor abstracionista, o encontro é com uma idéia, uma
visão interior, que pode ser inspirada pelas cores brilhantes da palheta ou pela brancura áspera da tela.” (MAY,
1982, p. 32) Diz também: “O conceito de encontro permite-nos ver com maior clareza a distinção importante en-
tre  talento e criatividade.  O talento pode ter correlatos neurológicos, e pode ser estudado como algo que foi
‘dado’ à pessoa. O indivíduo pode ter talento, quer faça uso dele ou não; pode ser a medida da pessoa. Mas a cri-
atividade só existe no ato. Se fôssemos puristas, não diríamos a ‘pessoa criativa’, mas o ato criativo […] Isso
nos leva ao segundo elemento do ato criativo — a intensidade do encontro. Absorção, arrebatamento, envolvi-
mento completo, e assim por diante, são as expressões usadas para descrever o estado do artista ou do cientista,
no ato de criar, ou da criança quando brinca. Seja qual for o nome, a criatividade genuína caracteriza-se por uma
intensidade de percepção, por um alto nível de consciência.” (MAY, 1982, p. 34-35)
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foi delineada pelo transito recorrente no meio musical entre a prática formal e a informal, ou o

que Green (2002) chamou de bimusical. Os objetivos da prática foram diversos entre aprender

uma peça musical e práticas direcionadas para tópicos específicos; mas o conjunto dessas

práticas me fez desenvolver adaptações sensório-motoras de níveis de complexidade que, por

sua vez, possibilitaram o desenvolvimento bem-sucedido de habilidades a longo prazo, como:

tocar um instrumento em diversos contextos; ouvir analítica e criticamente durante a perfor-

mance ou sem o instrumento; obter o senso de timing ou swing para os variados contextos da

música popular; produzir shows, álbuns e musicais; compor, arranjar e improvisar; e ainda ob-

ter conhecimento profissional docente.

Concordo com Lehman, Sloboda e Woody (2007)138, que afirmam que existem conhe-

cimentos comuns de "boas práticas" entre especialistas e que se mostram promissores ao se-

rem efetivados. Na construção dos meus roteiros de práticas e estudos, tive os modelos de

Cristina Tourinho, Leonardo Boccia, Maria da Graça, Flávio Queiroz, Cícero Alves, Mou Bra-

sil, Scott Henderson, Sid Jacobs, Frank Gambale, Joe Diorio, Ted Green e muitos outros. Mi-

nha experiência pessoal com a prática corrobora a ideia de que quantidade gera qualidade; que

por sua vez conduzirá a uma melhor performance. É importante considerar que a contextuali-

zação, o planejamento e regulação dessas práticas são ações fundamentais para um melhor

aproveitamento do tempo de trabalho e êxito no alcance das metas definidas. Durante

momentos do meu percurso, desenvolvi diferentes estratégias que quase sempre eram constru-

ídas sobre modelos que eu assumia como especialistas, como professores e músicos a cuja

produção e conceitos artísticos eu tinha acesso. O meu primeiro contato com a música foi de-

vido a um estímulo materno, e minha iniciação ao universo musical, por volta do dez anos,

coincide com a fase de treinamento da educação entre fim do período de "inteligência opera-

tória concreta" e o início do período da "inteligência operatória formal" definida com por Pia-

get (1975, 1976a, 1976b, 1977). No período em que Elliott (1995) denominou “iniciante",

138 Sobre a cognição da prática musical, os educadores Lehmann, Sloboda e Woody consideram:
“1. O conceito científico de prática é um pouco mais detalhado do que a nossa noção cotidiana, que não

distingue claramente entre a prática formal e informal.
2. O objetivo da prática não é meramente aprender uma peça musical, mas desenvolver adaptações físi-

cas e mentais complexas que, por sua vez, possibilitam o desenvolvimento bem-sucedido de habilidades a longo
prazo.

“3. Não surpreendentemente, mais prática conduz a uma melhor performance. Este insight tem algumas
ramificações importantes para a nossa compreensão do desenvolvimento de habilidades, ou seja, que há poucos
(se houver) atalhos para a aquisição de habilidades musicais.

“4. Embora cada músico seja diferente, existem alguns denominadores comuns de ‘boas práticas’ que
emergiram da prática de especialistas e que parecem promissores de emular.” (LEHMANN, SLOBODA, WO-
ODY, 2007, p. 61)
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tinha algum conhecimento formal das obras musicais, e pouco conhecimento musical infor-

mal, impressionista, informal e formal, pois ainda não tinha o tempo suficiente para situar-me

na prática musical em contexto. No começo havia basicamente o treinamento inicial sobre as

dimensões do saber e não saber. O processo de iniciação já foi cercado do aprendizado formal,

pois, assim que aprendia os nomes das notas das cordas soltas, já escrevia no pentagrama

aprendendo a notação musical tradicional.

Os trabalhos iniciais com o violão prepararam-me para a técnica básica do instrumento,

que inclui postura com o instrumento, postura das mãos no instrumento, repertório, perfor-

mance, leitura e fundamentos teóricos de música. No entanto, percebo que o meu processo de

enculturação musical até os dez anos de idade, período que antecedeu meu treinamento musi-

cal, não era condizente com o repertório trabalhado no curso de extensão de violão. Embora

minhas bases sobre os cinco tipos de conhecimento – procedimental, formal, informa, impres-

sionista e supervisional – fossem muito poucas, eu já intuía, com o meu pequeno conhecimen-

to impressionista, que algo de valor não se conectava entre os repertórios e não me sentia se-

duzido pela carência de conexão.

A importância do canto no desenvolvimento da musicalidade do indivíduo reside so-

bretudo no desenvolvimento da percepção, através da entoação vocal das alturas, e no desen-

volvimento de uma voz interna que represente essas relações, o ouvido interno, e não necessa-

riamente na intenção de se tornar um cantor propriamente dito. O exercício do canto propicia

ao músico a experiência da vibração das frequências, entoando-as em seu próprio corpo, es-

treitando assim a relação entre a sensorialidade do indivíduo e sua percepção musical. Lem-

bramos que esta percepção musical, assim como a música, é de natureza multidimensional,

atingindo áreas da consciência, como a memória e o sistema emocional, através da cognição,

podendo ser expandida na ação musical a serviço do processo criativo em ação, através de de-

safios cada vez maiores e complexos.

Na fase entre a infância e a adolescência, eu estava mais afeito às brincadeiras e aos jo-

gos, o que era muito normal e saudável para a idade. Logo, buscava atividades que estivessem

de acordo com tais interesses, e o comportamento do ambiente popular assemelhava-se mais

ao entretenimento, enquanto que a EMUS assemelhava-se mais ao ambiente escolar do ensino

fundamental que eu frequentava. De certa forma, ir à EMUS assemelhava-se em alguns aspec-

tos a ir ao Ana Néri no que diz respeito a frequentar uma instituição, tarefas, correções, forma-
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lidades e responsabilidades. Segundo Green139 (2002), as práticas dos músicos populares são

cercadas de aspectos de diversão e prazer, evitando a noção de disciplina.

Logo quando eu ganhei a primeira guitarra, em 1986, comecei a praticar uma escala que

criei, pois havia lido em uma revista que Jimi Hendrix usava uma escala que ele mesmo tinha

criado. Essa prática, além da improvisação, também me ajudou a desenvolver a técnica de pa-

lhetada e a dar-me a confiança suficiente para fazer solos na época. Na mesma revista vinham

técnicas de digitação expostas pelo guitarrista Van Halen, que também passei a praticar e a in-

corporar na minha forma de tocar. Em sua pesquisa com músicos de A.O.R., Green (2002) tra-

ça um perfil da atitude dos músicos populares em suas práticas de desenvolvimento, desta-

cando-se duas ações: escutar e copiar.

 Ao assistir  a alguns vídeos meus desse período, ainda que sejam performances com

playbacks nos programas de TV, percebo que eu tocava com a musculatura do braço bastante

tensionada, o que influenciava no resultado sonoro final. Além da pouca variedade de articula-

ções, soavam pouco precisas, assumindo um tom quase caricato, embora já mostrasse alguma

intimidade com o instrumento. Sloboda (1991) afirma que, na performance musical, crianças

e adolescentes são julgados principalmente por sua proficiência técnica; já os intérpretes adul-

tos experientes são julgados por sua interpretação e capacidade de expressar emocionalmente

através da música. 

Nesses vídeos são perceptíveis também alguns movimentos modelados em guitarristas

cujas performances que eu admirava. Considerando que nesta época eu tinha entre dezessete e

dezoito anos, minha habilidade com a guitarra já propiciava algum fluência mínima para gra-

var uma demo com a banda e estar em programas locais de televisão. Esse período foi marca-

do por práticas randômicas com a guitarra, que eram direcionadas pelo gosto pessoal, por

práticas orientadas pelos professores do curso de música que eu fazia na UFBA e pelas práti-

cas em conjunto nos ensaios e apresentações que fazia com bandas. Meu nível de especializa-

ção musical colocava-se entre os níveis que Elliott (1995) chamou de “iniciante avançado”,

com uma pequena graduação nos cinco componentes da musicalidade, e "competente", tor-

139 “Em geral, os músicos evitavam a noção de disciplina, na medida em que estava associada a algo desagradá-
vel, mas reconhecem na medida em que se relacionam com as formas sistemáticas em que abordam o aprendiza-
do. O nível de sistematização parece ter se tornado cada vez mais evidente para os músicos com o passar do tem-
po.  É  plausível estabelecer a hipótese de que a aprendizagem da música popular informal começa como uma
mistura de processos relativamente inconscientes[…] Considerando que o conceito de ‘disciplina’ está associado
a algo desagradável, o prazer foi, como já se evidenciou, um aspecto importante de todas as práticas de aprendi-
zagem dos músicos” (GREEN, 2002, p. 103-104).
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nando-me capaz de inserir nos processos musicais que vivenciei "os conhecimentos tácitos e

verbalizados adquiridos nas cinco categorias de conhecimento” (ELLIOTT, 1995, p.71).

Apenas depois de decidir tornar-me efetivamente um músico profissional, por volta de

1990, e ganhar meu primeiro instrumento de nível profissional, passei a efetivar práticas deli-

beradas que me confirmaram no nível de especialização musical “competente”. De início, o

conhecimento procedimental desenvolveu-se através de: aulas na UFBA com Cristina Touri-

nho e Leonardo Boccia, com a presença no grupo de violões "Lendas e Crenças”; dos ensaios

e performances com as bandas Síndrome, Dead Easy e Conexão Atlântica, onde debatíamos

os conceitos do que iríamos executar, deliberando práticas pertinentes; dos primeiros traba-

lhos remunerados com Saul Barbosa e das aulas particulares na loja de música Musikhaus.

Encontrei respaldo na filosofia praxial, que defende uma educação musical multicultu-

ral, como formação abrangente e preparatória, para que os estudantes se tornem músicos, e in-

divíduos autônomos e autorreflexivos. Simultaneamente, a compreensão musical deve ocorrer

de forma multidimensional, com a prática musical focada na natureza interpretativa da música

como uma arte que tem por égide a performance e a improvisação. São, ademais, ações carac-

terísticas do fazer musical, compor, arranjar e reger (que demandam uma escuta atenta e apro-

fundada). Por isso são elementos axiais nos currículos estruturados na diversidade musical. 

O desejo e a paixão pela música firmaram-se através da guitarra ainda na adolescência,

e tocar um instrumento tornou-se algo de valor pessoal em minha vida – fato que naturalmen-

te justificava minha prática. Com a minha profissionalização, somaram-se o estimulo dos ga-

nhos e as metas estabelecidas para a minha formação musical, ainda que a aquisição de com-

petências e a superação de algumas experiências negativas tenham tornado algumas destas

práticas desafiadoras. Segundo Araújo (2010) "o estabelecimento de metas, como forma de

orientar o trabalho do estudante pode facilitar o processo de prática musical, gerando uma

sensação de coerência, de sentimento de realização. Tais situações podem, por sua vez, facili-

tar um possível estado de fluxo”. (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 126).

O que me conduziu ao nível “proficiente", que é, segundo Elliott (1995), “caracterizado

por um nível fluente de pensar-em-ação e refletir-em-ação”, foram: a minha confirmação pro-

fissional com o ingresso no curso de graduação em Licenciatura em Música; a quantidade e a

qualidade de shows, ensaios e gravações com bandas e artistas locais; a utilização da prática

deliberada seguindo modelos de especialistas; a prática e o planejamento empregados na pre-

paração para o período de estudos nos Estados Unidos. O domínio dessas experiências enca-
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minhou-me para o nível mais elevado, o de “expert", onde adquiri um engajamento profundo

com a situação musical, dispondo de grande desenvolvimento e ampla integração dos cinco ti-

pos de conhecimentos. Elliott (1995) afirma que o nível de pensar em ação pode ser tão pro-

fundo que o artista não apenas resolve problemas de execução musical, mas também busca e

encontra oportunidades deliberadas e sutis de criação artística.

Comecei então a utilizar deliberadamente uma forma de prática instrumental que os

educadores Lehmann, Sloboda e Woody (2007) chamaram de Ensaio Mental: consiste em en-

saiar distante do instrumento utilizando a memória e o ouvido interno como meios para esta

ação. Os ensaios mentais relacionam-se com o conhecimento supervisional, ativando a capaci-

dade de autorregulação através das aferições, comparações e de todo o diálogo interno que es-

timula no músico que o efetiva. Lehmann, Sloboda e Woody (2007) afirmam que essa prática

é melhor aproveitada se acompanhada de alguma grau de prática física, e se quem a aplica es-

tiver mentalmente “arejado" e tiver a proficiência física para a execução. O educador Bob

Taylor (2000) associou o ensaio mental à improvisação com a voz e o ouvido interior, no que

chamou de Prática Virtual. O baixista Gary Willis (1998) utiliza o ensaio mental em seu méto-

do de percepção musical para guitarristas e baixistas, associando o movimento dos dedos da

mão do braço do instrumento à memória intervalar e a voz. Em minha experiência, a prática

mental ajudou-me a manter o foco e atingir execuções mais acuradas, além de me prevenir

contra eventuais situações de estresse.

Durante o meu estágio no G.I.T, pude dedicar-me exclusivamente à práticas deliberadas

e efetivar performances com diversos músicos em diferentes situações. O contato com músi-

cos renomados e eleitos como  experts em suas especialidades foi fundamental para o meu

amadurecimento quanto a  postura profissional,  improvisação,  composição,  arranjo,  perfor-

mance, instrumentação musical, gêneros musicais como jazz, fusion, funk, música latina e pop

rock. A partir desse momento, passei a ter um foco em vários aspectos musicais como o ti-

ming, swing,  textura e  timbre,  que Elliott  (1995) chamou de fatores  não-sintáticos,  assim

como o desenvolvimento nas áreas sintáticas de harmonia, melodia e ritmo.

A experiência de estudar na Califórnia estimulou-me a experimentar de maneira infor-

mal e formal várias técnicas, teorias e processos no ambiente da música popular, e a estudar as

novas e várias categorizações que se mostravam nas aulas. Ademais, as situações vivenciadas

na escola revelavam-se inéditas.
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As aulas com Scott Henderson, Sid Jacobs, Allen Hinds, Ted Greene, Ross Bolton, Joe

Diorio,  David Oaks e  Carl  Schroder  colocaram-me diante de  grandes  instrumentistas  que

compartilhavam suas abordagens musicais, servindo de modelos para o desenvolvimento da

minha musicalidade.

O retorno ao Brasil, a graduação, a produção artística e a docência confirmaram-me no

nível  expert ao trabalhar com artistas renomeados, receber premiações como instrumentista,

compositor e membro de banda, e mais recentemente ingressar através de concurso no corpo

docente da graduação em música popular. No entanto, penso que não atingi o nível de expert

em todas as instâncias em que me envolvi na música; mesmo aquelas em que fui considerado

ou eleito como tal dependem do meu esforço, dedicação e preparação para que eu me mante-

nha em um nível similar. 

A escuta140 é um dos pilares da formação e desenvolvimento musical em que o ouvir

consciente assume o papel de conectar o indivíduo à realidade. Em minhas práticas enquanto

ouvinte, transitei entre os três níveis de escuta que Green (2002) chamou de escuta proposital,

atenta e distraída. Em minha experiência, dependendo do contexto e do nível de concentração

e engajamento que esteja envolvido na escuta, posso variar entre os três tipos, indo a um quar-

to nível que seria o de escuta interna em relação ao processo criativo de escuta de ideias em

tempo real. Esses níveis de escuta podem ocorrer durante o curso de uma mesma música.

Quando comecei a fazer as primeiras direções musicais em minha carreira com Margareth

Menezes e Roberto Mendes, meu espectro de escuta teve que se adaptar às novas demandas

da função, que se ampliaram para os outros instrumentos do conjunto, assim como se aproxi-

maram dos argumentos estéticos característicos de cada artista, com sua identidade sonora e

sua forma de cantar, compor e interpretar. Durante os ensaios e as performances, minha res-

ponsabilidade era a soma das minhas atuações enquanto músico e diretor musical. A minha

própria forma de tocar, minha expressão facial e gestual, a conexão visual com os outros inte-

140 Elliott (1995, p. 80) releva as similaridades entre os sentidos da visão e audição afirmando que ambos envol-
vem níveis de atenção, consciência e memória, esclarecendo por que as pessoas diferem sobre os detalhes do que
ouvem e vêem. Os níveis da qualidade da visão e audição podem variar entre as polaridades passiva ou ativa, no
caso da visão evoluindo de "vendo" (seeing) para "olhando-para" (looking-at), e de "olhando-para" para “procu-
rando" (looking-for); no caso da audição, evoluindo de "ouvindo" (hearing) para "escutando" (listening-to) e de
"escutando" para “escutar procurando" (listening-for). O educador afirma que a escuta humana nunca é direta ou
imediata, pois as compreensões e crenças pessoais, tácitas ou verbais, sempre mediam nossos processos de per -
cepção auditiva e visual. Desta forma a escuta musical demanda de nós a cognição e a construção de informação
aural em relação às nossas compressões e crenças pessoais, sejam elas individuais ou coletivas. Considerar em
sala de aula os múltiplos aspectos que envolvem a escuta é um passo significativo para a aproximação de um fa -
zer musical mais engajado e consciente do aluno.
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grantes, assim como os laços afetivos que são construídos nos processos artísticos, imbrica-

vam-se em diálogo musical. Como a minha produção artística esteve constantemente ligada à

criação, os processos informais que envolveram escuta e imitação a que Green (2002) se refe-

re foram diluídos ou reinterpretados em um processo de escuta criativa, pois havia um desejo

e orientação no meio musical popular, por vezes subjacente, para  desenvolver um estilo pró-

prio, um elemento único. Tom Jobim foi único, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Men-

des são; assim como Elis Regina, Miles Davis, John Maclaughlin, Scott Henderson, Pat Me-

theny, Toninho Horta, Debussy e Bach, bem como são também influenciados por modelos

contemporâneos e predecessores. Esses modelos de excelência, assim como outros que cito ao

longo do texto, passaram, dentre outros processos, pelo da escuta e imitação, chegaram atra-

vés da performance, composição, regência, arranjo, e improvisação à reconhecida produção

artística. Estes modelos traziam sintetizados em suas produções seus conhecimentos e proces-

sos, e através de repetidas escutas permiti-me influenciar e aprender.

A partir de 2009, torno-me docente do curso de música popular da UFBA, e os estudos

e conhecimentos adquiridos na graduação em Licenciatura em Música passam a fundir-se com

minha prática artística através do meu papel de educador. Um dos primeiros desafios foi o de-

senvolvimento de programas e currículos que atendessem às demandas do curso de graduação

em Música Popular diante da escassez cursos e programas no Brasil. Em 2013, durante o pro-

cesso de doutoramento, tive contato com as propostas e a problematização curricular de Elli-

ott (1995), que propõe um novo conceito de desenvolvimento do currículo musical para o en-

sino e aprendizagem de música, servindo como pensamento crítico, bem como para a constru-

ção de uma filosofia individual. O autor utiliza duas premissas como orientador filosófico na

educação musical. A primeira é a de que a natureza da educação musical depende da natureza

da música. A segunda é a de que o significado da educação musical depende do significado da

música na vida humana. 

Elliott (1995) aponta quatro problemas principais na construção convencional do currí-

culo em educação musical: (1) currículos técnico-racionais baseiam-se em conceitos mecâni-

cos de aprendizagem; (2) a primeira motivação para currículos organizados em torno de com-

portamentos e conceito verbais é o controle; (3) a falsa premissa de que todo conhecimento

em todas as áreas pode ser reduzido a algum tipo de descrição verbal; (4) a noção equivocada

da estrutura das disciplinas, presumindo que todos os domínios das matérias têm uma estrutu-

ra inerente que pode ser identificada, desmembrada, especificada, e organizada em relação a
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conceitos verbais sobre “elementos, processos e estilos” de obras musicais. Esse conceito de-

riva de ideias primárias que tratam de disciplinas científicas, e tais disciplinas concebem seus

conteúdos como objetos de inquisição,  como algo exterior ao aprendiz que tenta entender

através do pensamento verbalizado. Assim, quando a abordagem da estrutura das disciplinas é

aplicada à produção de currículos em educação musical, ocorre uma mudança da ênfase edu-

cacional, de participação ativa no fazer musical para o consumo de objetos performados. 

A construção  curricular  tradicional  não  considera  uma  realidade  fundamental  da

MÚSICA e  da  educação  MUSICAL: que a  essência  processual  de  musicalidade  (musici-

anship) é epistemologicamente prioridade para a conceitualização verbal. Sendo assim, pode-

mos inferir que os processos de desenvolvimento metodológico sobre o ensino e aprendiza-

gem de guitarra no Brasil devem partir da análise prática dos gêneros e estilos incorporados

pela guitarra ao longo da história da música, ou seja, a partir de sua múltipla e diversificada

praxis.

Elliott categoriza ideologias multiculturais presentes nos currículos em uma tipologia

de seis partes: assimilacionista, amalgamacionista, visão social-aberta multiculturalista, multi-

culturalismo insular, multiculturalismo modificado, currículo dinâmico cultural:

- assimilacionista, que tem a preocupação exclusiva com as práticas

clássicas tradicionais ocidentais europeias, onde o educador ignora

ou nega a diversidade musical de sua comunidade ou nação;141

- amalgamacionista, que inclui um número limitado de práticas mu-

sicais de microculturas baseadas na frequência no repertório da tra-

dição clássica tradicional. O jazz é aceito entre os amalgamacionis-

tas por ter seus distintos recursos musicais utilizados com êxito por

compositores legitimados;  142visão social-aberta multiculturalista,

141 1.The assimililationist music curriculum is characterized by an exclusive concern with the central practices
of the Western Eurpoean classical tradition. The elevation of "taste" and breakdown of students’ affiliations with
popular and minority Musics are the major preocupations in this type of music program. The assimililationist te-
acher ignores or denies the music diversity of his or her community or nation. It is also typical of this kind of
curriculum that all musical works under study are approached in the same narrow way: from the Western "aes-
thetic" view point. As result, the assimilationist fails to recognize the cultural identity of his or her students.
142 2. The  almalgamationist  curriculum includes limited range of micro culture practices based of their fre-
quency in the core repertoire of the Western classical tradition or the potential for incorporation into this traditi -
on. Jass, for example, is considered assepteable practice for study by the amalgamationist because it's distinctive
musical features have been successfully incorporated in compositions by such “legitimate" Western composers
as Ravel, Milhaud, Stravinsky, Hindemith, Copland, Ives, Gershwin and Bernstein. Similary, selected non-Wes-
tern Musics are viewed in terms of their utility: as sources of new elements and ideas for incorporation into con -
temporary concert music, jazz, and pop music. At the same time, however, an amalgamationist teacher tends to
view so-called world musics as having no curricular validity in and of themselves. To the amalgamationist, the
integrity of micro culture’s music, like the integrity of a person’s ethnic heritage, is best broken down in the inte-
rests of transmuting a society’s “national culture”, macroculture. Here, music education in culture becomes mu-
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onde a fidelidade à tradição musical da herança cultural do indivíduo

é vista como um empecilho à unidade social e o desenvolvimento da

lealdade à corporativa social secular, enquanto a tradição é despreza-

da e a “excelência” é equiparada com popularidade; 

- multiculturalismo insular, que tem o currículo desenvolvido ex-

clusivamente a partir das afiliações culturais dos estudantes; 

- multiculturalismo modificado, onde as práticas musicais são sele-

cionadas para serem estudadas nas bases das fronteiras locais ou re-

gionais da cultura, etnia, religião, função, ou raça; 

- currículo dinâmico cultural, que ultrapassa o conceito de música

como uma prática reflexiva, onde os alunos podem atingir os valores

de MÚSICA, aprendendo a trabalhar juntos artisticamente (em ação)

no  contexto  de  culturas  musicais  familiares  ou  não.  (ELLIOTT,

1995, p. 291-293)143

sic education as culture. 3. To advocates of an open-society view of multiculturalism, allegiance to the traditio-
nal music of one’s cultural heritage is viewed as obstacle to social unity and the development of loyalty to the se-
cular corporate society. In this view, all symbols of subgroup affiliation (e.g., music, literature, fashion, religious
practices) are considered irrelevant to life in the contemporary nation-state.

The curricular manifestation of this ideology is the “with-it” music curriculum that places a high valeu
on “musical relevance”: the study of everything contemporary; the development of new musical forms as a me-
ans of “personal expression” in the context of “now”. Tradition is scorned, “excellence” is equated with popula-
rity.

4. The term insular multiculturalism applies to curricula that select musical practices exclusively on the
basis of students' cultural affiliations. Like the first three types we have discussed, this approach is multicultural
in the full sense of the term. As the word insular implies, separateness is the real concern. This kind of music
curriculum takes two common forms. One form is associated with a minority group’s effort to preserve its tradi-
tional ways of life to the fullest extent within an overwhelming host culture (on macro culture). In the sense, in-
sular multiculturalism is a kind of “circle-the-wagons”approach to life and education. The second form is associ -
ated with the majority culture’s attempts to appear sensitive to children from other backgrounds. In this case, a
teacher selects a token piece of Hispanic music for the Hispanic children in her class, and nothing more. This
kind of music curriculum often seems multicultural because it adds an exotic musical flavor to the conventional
diet available in music programs by and for the dominate majority.
143 5. In the modified multicultural curriculum, musical practices are selected for study on the basis of local or
regional boundaries of culture, ethnicity, religion, function, or race. Once selected, all music is then taught and
learned from an aesthetic viewpoint. In this type of music program, students study various “styles"of music (mu-
sic-as-object) with a concern for how they have been modified in reaction to, or by incorporation into, mainstre -
am Western styles. Examined closely, this type of curriculum is actually a particular kind of multiethnic educati-
on. The focus is on the adaptive processes undergone by various ethnic groups, the uniqueness of these adaptati-
ons, and ongoing evolution of these microcultures within the larger host culture. As Pratte says: “The goal of
multiethnic education is to make students aware of the cost of being Americanized and to extoll the virtues of
cultural diversity in terms of groups being modified over time.

The modified multicultural curriculum has two basic weaknesses: (1) It is biased from the outset by vir-
tue of this insistence that aesthetic concept of music has universal validity, and (2) the music chosen for study is
often limited to the music cultures of the immediate student population. Once again, then, the ideology un-
derlying the music curriculum obviates an essential goal of a truly multicultural curriculum: to understand the
underlying musical beliefs and assumptions of various music cultures and thereby to expose ethnocentric attitu-
des…

6. The dynamic multicultural curriculum overlaps our concept of the music curriculum as a reflective
practicum. I have urged that music students can best achieve the values of MUSIC by learning to work together
artistically (in action) in the context of familiar and unfamiliar beliefs, preferences, and outcomes.
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No caso da guitarra elétrica, o aspecto multicultural parece acentuar-se com a sua po-

pularidade no ocidente e sua estreita relação com diversos gêneros musicais que surgiram no

último século, desde sua aparição nos idos da década de 1920, somando-se ao fato de ter se

tornado um ícone cultural na América e Europa. Chegando ao Brasil esta situação torna-se

ainda mais complexa, com a natureza também multicultural da música brasileira e suas inú-

meras tensões sociais, em especial entre o "nacional" e o "internacional", e entre o "erudito" e

o "popular". No entanto, embora a guitarra elétrica não estivesse presente no período de de-

senvolvimento da música clássica tradicional ocidental, muitas dessas práticas foram e ainda

são aplicadas no desenvolvimento instrumental de guitarristas, implicando práticas de assimi-

lação de conhecimentos em contexto específico de determinados gêneros musicais. 

Antagonicamente ao conceito de estrangeirismo atribuído à guitarra, alguns gêneros

nacionais, como a bossa nova, foram influenciados pelo vocabulário instrumental guitarrístico

através do jazz, a exemplo do álbum July is her Name, um duo entre a cantora July Andrews e

o guitarrista Barney Kessel muito referendado pelos precursores da bossa nova. A própria gui-

tarra passou a ser inserida em alguns movimentos musicais, como o tropicalismo e o mangue-

beat, ou mesmo em gêneros musicais nacionais que surgiram em diferentes partes do país,

como as guitarradas, a axé music, a MPB e o rock nacional, figurando no imaginário popular

brasileiro nos últimos quarenta anos como um integrante constante e protagonista na paisa-

gem sonora musical no Brasil. Diante de tal importância, faz-se necessário um aporte aprofun-

dado sobre os significados da educação instrumental guitarrística em seus termos estruturais

fundamentais.

No ambiente acadêmico de ensino do violão tradicional, que de algumas formas inter-

cede com algumas práticas guitarrísticas, considera-se o tripé da ação profissional entre pes-

quisa,  ensino e  performance. Uma tríade onde o violonista de perfil acadêmico estabelece

uma carreira que aborda a performance orientada e simbolizada por concursos, baseando seus

processos de produção na leitura musical. Tais processos são desenvolvidos, masterizados e

perpetuados nas práticas de ensino e pesquisa. De certa forma, observamos um processo pro-

porcionalmente similar sobre os três termos supracitados no processo de desenvolvimento

guitarrístico,  considerando que muitos  dos guitarristas  tornaram-se protagonistas,  e  conse-

quentemente modelos de aprendizado, através de suas performances, que para serem efetiva-

I shall take a leap of faith at this point and suggest that the induction of students into different music
cultures may be one of the most powerful ways to achieve a larger educational goal: preparing children to work
effectively and tolerantly with others to solve shared community problems…  
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das, envolveram processos de aprendizagem, autoaprendizagem e pesquisa, seja de natureza

formal ou informal. Acredito ser possível recontextualizar esse modelo para os esforços pro-

fissionais de um educador em guitarra, ainda que este educador possa naturalmente atingir

uma maior proficiência profissional em alguns dos três pilares, ou mesmo a performance in-

cluir outro aspecto de caráter profissional – como compor, arranjar, pesquisar, gravar, mixar

ou improvisar, por exemplo.

Com tantas funções acumuladas ao logo da minha carreira musical, entre docência, per-

formance, arranjo, direção musical, composição e instrumentação musical, uma parte signifi-

cativa da minha prática passou a ser identificar e equacionar problemas, para assim efetivar

ações mais consistentes. Em diferentes momentos da vida, efetivei diferentes tipos de práticas

musicais: Na infância, o despertar para a música. Na adolescência, observo uma paixão inici-

al. Na maioridade, a formação profissional ao estudar nos Estados Unidos da América.

Observo que construí minhas práticas influenciado pelos modelos que me cercavam.

Um modelo que esteve presente desde o meu primeiro contato com a música foi a trilogia me-

lodia, harmonia e ritmo a que era exposto, mesmo antes de a guitarra entrar em minha vida,

nos livros de teoria musical, como Willems (1970), ou nos planejamentos das aulas de música

da adolescência. Atualmente, enquanto docente do curso de música popular, tenho que atender

à demanda de organizar programas das disciplinas guitarra e violão em Música Popular, Har-

monia, Improvisação, Prática de Conjunto e TCC.

Segundo Elliott, qualquer termo que tome a forma “educação x” tem pelo menos qua-

tro significados básicos: (1) educação em x; (2) educação sobre  x;  (3) educação para  x; (4)

educação pelo meio de x. Substituindo o x por “música”, nós chegamos a quatro sentidos bási-

cos do termo educação musical, a saber:

– Educação  em música envolve o ensino e aprendizado em fazer

música e ouvir música.

– Educação sobre música envolve ensinar e aprender o conhecimen-

to formal (ou informação verbal) sobre, por exemplo, fazer música,

ouvir música, história da música, e teoria da música. 

– Educação  para música pode ser interpretada de duas formas: ou

ensino e aprendizado como preparação para começar na música, ou

ensino e aprendizado como preparação para uma carreira de perfor-

mer  (solo), compositor, historiador, crítico, pesquisador, ou profes-

sor. 
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– Educação por meio de música sobrepõe-se aos três primeiros sen-

tidos, desde que cada um possa ser executado em relação direta ou

indireta com metas como melhorar a saúde de alguém, mente, alma

ou conta bancária.144 (ELLIOTT, 1995, p. 12-13)

Elliott (1995) afirma que um quinto significado de Educação Musical surge através da

construção da educação como um empenho profissional (musical endeavor). O indivíduo se

credencia como educador musical, podendo construir uma reputação e uma carreira profissio-

nal. Nesse sentido a Educação Musical indica a prática profissional em proporcionar conheci-

mento em, sobre, para, por meio de e como empenho profissional, considerando a crença

do indivíduo se um, alguns ou todos os sensos são relevantes.

Esses cinco sentidos apenas apontam as complexidades a serem trabalhadas na educa-

ção musical.  Eles podem ser abordados individualmente ou em combinação, sugerindo de

uma forma ou de outra muitos alvos e metas possíveis para o ensino e aprendizado de música.

Elliott defende a ideia de que

algumas destas metas e alvos são complementares; alguns entram em confli-
to direto com outros. Se adicionarmos estas complicações à possibilidade de
a educação musical ter outros significados, torna-se claro que a investigação
filosófica tem um papel central para atuar na explicação do que a educação
musical é e deve ser. (1995, p. 13)145 

Esses sentidos também endereçam as complexidades da educação musical instrumen-

tal; no nosso caso, a guitarra elétrica. Assim sendo, teríamos: (1) Educação em Guitarra, que

aborda o ensino e aprendizado em fazer música com a guitarra e ouvir música; (2) Educação

sobre Guitarra, que envolve ensinar e aprender o conhecimento formal (ou informação ver-

bal) sobre, por exemplo, fazer música com o instrumento, ouvir música, história da música e

teoria; (3) Educação para Guitarra, ou ensinor e aprendizado como preparação para iniciação

instrumental guitarrística ou ensio e aprendizado como preparação para uma carreira como

guitarrista profissional; (4) Educação por meio da Guitarra, que se sobrepõe aos três primei-

144 1. Education in music involves the teaching and learning of music making and music listening. 2.
Education  about  music involves teaching and learning formal  knowledge (or  verbal information) about,  for
example, music making, music listening, music history, and music theory.

3. Education for music may be taken in two ways: either teaching and learning as preparation for begin-
ning to do music or teaching and learning as preparation for a career as  a performer, composer, historian, critic,
researcher, or teacher.

4. Education by means of music overlaps with the first three senses since each can be carried out in di-
rect or indirect relation to goals such as improving one’s health, mind, soul, or bank account.
145 “Some of this aims and goals are complementary; some conflict directly with others. If we add this compli -
cations to the possibility that music education may other meanings, it becomes clear that philosophical inquiry
has a central hole to play in explaining what music education is and ought to be.”
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ros sentidos, desde que cada um possa ser executado em relação direta ou indireta com metas;

(5) Educação em Guitarra como empenho profissional, onde o educador e instrumentista se

credencia como professor, profissional bacharel ou licenciado, podendo construir uma vida

profissional através da educação instrumental guitarrística. 

Durante esta pesquisa, procurei adequar o referencial teórico ao perfil metodológico re-

corrente na educação musical do ambiente de Música Popular, meio em que me profissionali-

zei, privilegiando a natureza do pensar-em-ação, sempre através da escuta e prática musical

multidimensional.  No transcorrer do doutoramento,  passei  a considerar  em minha atuação

como músico e como docente os seguintes aspectos da filosofia praxial, além dos supracita-

dos: os cinco tipos de conhecimento musical propostos por Elliot (procedimental, formal, in-

formal, impressionista e supervisional); as cinco formas de fazer musical (P.I.C.A.R. - Perfor-

mance,  Improvisação, Composição,  Arranjo e Regência); os cinco níveis de conhecimento

(iniciante, iniciante avançado, competente, proficiente e expert); bem como a organização mu-

sical proposta na filosofia, em fatores sintáticos (melodia, harmonia, ritmo) e não sintáticos

(timbre, textura, articulação, dinâmica, timing, swing). Os indicadores e variáveis presentes na

Filosofia Musical Praxial contribuíram com grandeza e profundidade e serviram de alicerce

para a compreensão e elucidação das questões levantadas nesta pesquisa.146

146 Sobre os desafios encontrados na compreensão de aspectos multidimensionais das obras musicais. o profes-
sor argumenta ser evidente que obras musicais sempre envolvem (1) uma performance/interpretação de (2) um
design musical previamente organizado por um compositor ou improvisador. Devido a estas dimensões 1 e 2 se -
rem compostas por e para pessoas que compartilham um determinado tipo de musicalidade, as características au-
rais das obras musicais demonstram (3) padrões e tradições específicas de práticas musicais. Uma estrutura com-
partilhada de ideias, conceitos e princípios é subjacente a cada prática musical, implicando a construção e escuta
de padrões musicais de determinadas maneiras. Como resultado, obras musicais nunca são puramente uma ques-
tão de informação sônica isolada, pois cada aspecto aural da obra está inexoravelmente conectado a uma tradição
artística-musical-histórica. 

A dimensão do design da obra musical consiste em padrões de melodia, harmonia, ritmo, timbre, textu-
ra, tempo, articulação e dinâmica. Elliott apoia-se nos conceitos do compositor e filósofo Leonard Meyer, que di -
vide essa dimensão em duas categorias de parâmetros, que chamou de sintáticos e não-sintáticos. Os parâmetros
sintáticos são melodia, harmonia e ritmo; neles os atributos do som podem ser divididos em relações discretas
em que as diferenças e similitudes guardem proporcionalidade, a exemplo de alturas de notas melódicas e har-
mônicas, e padrões rítmicos. Já os parâmetros não sintáticos, que são timbre, textura, tempo, articulação e di-
nâmica, não podem ser segmentados, pois um timbre pode ser apenas mais brilhante ou escuro em relação a ou-
tro padrão timbrístico, e um padrão de dinâmica pode ser apenas mais forte ou suave que outro padrão.

A incorporação do conhecimento musical do estudante e do profissional através do entendimento de um
trabalho musical e suas práticas características e relacionadas é fundamental para o seu desenvolvimento apro-
fundado. Desta forma Elliott destaca o significado de conceber-se música como uma forma particular de ação
que é intencional e situada e, consequentemente, reveladora da singularidade de cada agente e de sua relação so-
cial, como afirma a seguir: “A Filosofia Praxial estabelece uma abordagem abrangente e reflexiva do ensino e da
aprendizagem musical, fundamentando-se em detalhados argumentos e para estabelecer uma visão de que: (a) as
obras  musicais  envolvem  muitos  tipos  de  significados;  (b)  a  ’compreensão  musical’ envolve  muitos  tipos
estreitamente relacionados de pensamento e conhecimento; e (c) que a importância da música na vida humana
pode ser explicada em termos de muitos ’valores vitais’ importantes. Assim, os objetivos da educação musical
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A minha trajetória revela que a performance é uma das principais relações que tive com

a música. A performance sempre se revelou como um momento de síntese de conhecimentos,

de encontro comigo mesmo e com o outro, sendo este a plateia ou eu mesmo em minha solitu-

de. O compromisso com a performance estabelece-se como uma motivação em minhas práti-

cas, mesmo depois de tantos anos tendo a performance como estilo de vida e como função

profissional. Assumir a responsabilidade de obter êxito em uma performance estimula-me a

evoluir minha musicalidade, como se fosse mais uma passo em minha trajetória. Este passo

pode ser dado com muita firmeza e suavidade, no entanto o emprego e controle desta força

depende da minha consciência. Tornar-me Músico foi uma decisão tomada ainda na adoles-

cência, e a afirmação desta decisão em meu cotidiano ao longo dos anos é cercada de regozijo

em contemplar uma decisão pessoal que se mostrou frutífera ao longo dos anos, ainda que de-

safiadora, conduzindo-me a experiências de vida gratificantes através de lugares, pessoas, si-

tuações e em meu espaço interno. As práticas diárias assentam-se sobre esses pressupostos em

minha memória, que motivam à organização de uma agenda de ações que buscam estados ele-

vados de proficiência instrumental musical e de fluência  na performance. 

Nesta perspectiva, ressalto a importância de práticas deliberadas que considerem a per-

formance como parâmetro e indicador pedagógico. Sobre práticas que abarquem a natureza da

performance, o saxofonista de jazz Joe Lovano afirma: “Eu não pratico praticando, eu pratico

tocando”147. Esta afirmação reflete uma prática que busca uma continuidade em seu processo.

Prática enquanto performance é uma atividade que demanda uma construção em termos de

vida, de metas, de lastro para a psique e valor humano, sendo um deleite para aquele que tem

o ímpeto de exercê-la. Chamo a atenção para a necessidade de orientar o aluno e a si mesmo

em práticas que contemplem a natureza dos variados contextos em que uma performance pos-

sa ocorrer. A possibilidade de identificar problemas e de encontrar soluções através do raciocí-

nio e reflexão sobre a audição, no exercício da intuição e da relação afetiva com a música, são

um vasto e precioso campo para o educador explorar e desenvolver conhecimentos acerca de

sua matéria prima. Buscar o desenvolvimento dos conhecimento supervisional e impressio-

nista148 é algo que deve ser inserido nas práticas instrumentais ou em qualquer outra forma do

fazer musical, ou mesmo ouvindo passivamente, pois são tipos de conhecimento musical.

incluem o desenvolvimento de ouvintes e aficionados musicais críticos que possuem a compreensão e motivação
para dar à música um lugar importante em suas vidas e nas vidas dos outros em suas comunidades.” (2016)
147 “I don’t practice practicing, I practice playing”. (LOVANO, 2016)
148 Cf. p. 87 e 97
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A intuição na composição envolve mais do que o seu corpo e mente. Envol-
ve suas emoções também. De fato, suas emoções e espírito geralmente são as
forças motrizes para escrever uma música. Se, no entanto, seu corpo e mente
não estiverem alinhados com seu eu emocional/espiritual, o momento intuiti-
vo pode nunca aparecer – ou se acontecer, e seu corpo e mente não estiverem
preparados para realizar seus desejos, aquele momento precioso para ajudá-
lo. prepare-se para o momento. (PERRICONE, 2000, p. vii)149

Os pesquisadores Ericsson, Krampe e Romer (1993) explicam que a performance em ní-

vel de expert é o resultado final dos esforços prolongados de indivíduos para melhorar suas

performances enquanto negociam restrições externas e motivacionais. Segundo os pesquisa-

dores, a condição mais citada sobre a prática musical é a motivação dos sujeitos para atender

as tarefas e aplicar esforços para a melhora de sua performance. Além da motivação, o deline-

amento da tarefa deve levar em conta o conhecimento preexistente dos seus praticantes para

que a tarefa possa ser corretamente compreendida após um breve período de instrução. Para

que haja um aproveitamento profícuo, os sujeitos devem receber feedback informativo imedi-

ato e ter conhecimento dos resultados de sua performance, assim como devem executar repeti-

damente tarefas iguais ou similares. (ERICSSON, KRAMPE, ROMER, 1993, p. 367)

Segundo a pesquisadora Rosane Cardoso de Araújo (2010), a motivação  pode ser en-

tendida tanto como um fator psicológico como um processo. Parte de seu estudo representa

um campo significativo de investigação da qualidade e das consequências do envolvimento

dos sujeitos com suas práticas mediadas por motivações extrínsecas e intrínsecas. Os estudos

sobre motivação apontam quatro teorias para a abordagem e perspectivas para o ensino, a sa-

ber: (1) Teoria da Autodeterminação; (2) Teoria da Expectativa-valor; (3) Teoria do Fluxo; (4)

Teoria da Autoeficácia e Autorregulação (ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 111-112). 

Araújo afirma que estas quatro abordagens teóricas, cada qual com seu delineamento

metodológico, trazem elementos significativos no estudo das relações entre motivação e ensi-

no de música. Revela a necessidade de cuidar da relação entre motivação intrínseca e extrínse-

ca para assegurar propostas de ensino que utilizem estratégias

(I) que levem em conta elementos e características particulares dos estudan-
tes; (II) utilizem materiais didáticos adequados às expectativas e interesses
dos alunos; (III) sejam observadas as condições dos ambientes de estudo na
sala de aula e no ambiente doméstico; (IV) que contem com a participação

149  “[I]ntuition in songwriting involves more than your body and mind. It involves your emotions as well. In
fact, your emotions and spirit usually are the driving forces in writing a song. If, however, your body and mind
are not aligned with your emotional/spiritual self, the intuitive moment may never appear-or if it does, and your
body and mind are not prepared to carry out its wishes, that precious moment to help you prepare for the mo -
ment.”
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ativa  e  incentivadora  dos  pais  e  professores  no  processo  […]  (ILARI,
ARAÚJO, 2010, p. 126).

A Teoria do Fluxo revela que para, haver evolução nas experiências do cotidiano e con-

sequentemente na qualidade de nossas vidas, é necessário atentar para as nossas ações diárias

e perceber como nossos sentimentos são afetados por estas variadas ações, contextos sociais,

lugares e momentos de ocorrência. Uma das minhas buscas constantes é equilibrar as metas

pessoais e atuar de forma mais consciente sobre uma organização hierárquica destas metas.

Balancear motivações intrínsecas e extrínsecas tornou-se um jogo constante em meu dia a dia

ao longo dos anos de carreira, hábito que me conduziu a focalizar a atenção e concentração

em várias instâncias da minha vida. 

Assim como a Teoria do Fluxo demonstra acontecer com qualquer indivíduo, as metas

que busco formam e determinam o tipo de self que me torno. Estas metas tiveram que ser cla-

rificadas na proporção entre expectativa e sucesso para que se tornassem reais e sólidas em

meu cotidiano. Em alguns momentos de escolhas capitais, recordava-me dos ensinamentos de

Don Juan, nos livros de Carlos Castañeda: “Pergunte ao seu coração e apenas a seu coração se

este é um bom caminho. Caso a resposta seja positiva este será um bom caminho”. Por vezes

ficava confuso diante da pressão social e das responsabilidades em se tornar músico; mas, ain-

da assim, tinha certeza do que eu não queria, o que me ajudava bastante na restrição destas es-

colhas e ratificação de outras. Embora identificar "o que se quer" e "o que não se quer" possa

parecer simples, traduzir estas escolhas em ações práticas e factíveis demostrou-se desafiador,

demandando muita energia psíquica e muito esforço emocional. Aqui tenho que reconhecer o

regozijo não só pela construção de uma personalidade autotélica, com o prazer no caminho do

fazer musical, mas também pelas situações e experiências vivenciadas, as diferentes persona-

lidades musicais com que convivi, bem como os lugares e culturas com que pude dialogar.

Sobre escolhas pessoais mais amplas, como ser músico ou engenheiro, por exemplo,

tive que estabelecer metas restritas, que se traduzissem em práticas efetivas e deliberadas,

para que assim essas escolhas se concretizassem de forma profícua. Sobre a seleção de metas

efetuada por um ser humano, Csikszentmihalyi (1999) faz a seguinte afirmação.

Para garantir nossa sobrevivência em um mundo perigoso, dominado pela
escassez,  nossos genes nos programaram para que fôssemos gananciosos,
para que desejássemos o poder, para que dominássemos os outros. Pela mes-
ma razão, o grupo social em que nascemos nos ensina que só aqueles que
compartilham nossa linguagem e nossa religião merecem confiança. A inér-
cia do passado dita que a maioria das nossas metas será formada pela heran-
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ça genética ou cultural, mas essa meta exige uma motivação fortíssima. Para-
doxalmente, a meta de rejeitar metas programadas pode exigir o investimen-
to constante de toda a energia psíquica da pessoa. (CSIKSZENTMIHALYI,
1999, p. 32) 

Não posso negar que,  enquanto músico profissional, há um encaminhamento natural

para ascensão e, nesse âmbito, a música tenha deixado de exercer funções de uma atividade

exotélica, motivada por metas externas, como me capitalizar para patrocinar meus estudos, ou

aumentar o meu nível competitivo para assumir um posto de maior abrangência, como ser di-

retor musical, ou projetar-me na cena local em busca de mais e melhores oportunidades. No

entanto, não abandono nem sobreponho a dignidade na própria natureza do fazer musical, rea-

firmando sua importância e seu valor em meu cotidiano, como algo que fundamenta e realça

minha percepção sobre o mundo, ou, metaforicamente, como uma chama que ilumina o meu

caminho.

Csikszentmihalyi (1999) construiu em seus estudos uma função da relação entre desafi-

os e habilidades sobre oito canais de estados emocionais, a saber: apatia, tédio, preocupação,

ansiedade, relaxamento, exaltação, controle e fluxo150. O estado menos favorável é o de apatia,

e o estado ótimo é o de fluxo. Com exceção do estado de fluxo, que é o ápice da função, os

estados de exaltação e controle são mais positivos que os outros, sendo importantes para o

aprendizado; no entanto, assim como viabilizam a evolução para o estado de fluxo, podem re-

gredir para a perda da concentração afetando o engajamento do indivíduo em seu desempe-

nho. Os estudos de Mihalay Csikszentmihalyi mostram que é a ação de aumentar os desafios

que induz ao estado de fluxo.

Um dos perigos do cotidiano de muitos indivíduos, como aponta a Teoria do Fluxo, é a

polarização da vida em trabalho que não tem significado porque não é livre, e lazer que não

tem significado porque não tem finalidade. As minhas intenções enquanto artista e educador,

que seguem uma linha de características humanas criativas, almejam a indivisibilidade entre o

trabalho e o lazer, atenta para as dinâmicas de mutação do nosso tempo. Acredito que apenas

através de um conjunto sólido de metas encontro a coerência e um sentido comum entre as

150 Csikszentmihalyi descreve oito características do fluxo:
– Concentração completa na tarefa.
– Clareza de metas e recompensas em mente e feedback imediato.
– Transformação do tempo (aceleração e desaceleração do tempo).
– A experiência é intrinsecamente gratificante, tem um fim em si.
– Falta de esforço e facilidade.
– Há um equilíbrio entre desafio e habilidades.
– Ações e prontidão se fundem, perdendo a ruminação autoconsciente.
– Há um sentimento de controle sobre a tarefa.
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três principais atividades humanas que o professor chamou de atividades produtivas, ativida-

des de manutenção e atividades de lazer.  

Estabelecer metas e agir pela proficiência de suas demandas afeta gloriosamente minha

autoestima, que se fortalece em confiança sobre e durante o meu fazer musical. A Teoria do

Fluxo explica que a autoestima depende da proporção entre expectativa e sucesso, revelando

que, ao contrário do que poderíamos esperar, um indivíduo que atinge excelência em algum

âmbito pode ter uma autoestima mais baixa do que outros menos bem-sucedidos no mesmo

contexto, porque proporcionalmente suas metas poderiam ser mais elevadas do que seus su-

cessos atingidos. Em suma, é possível desenvolver uma baixa autoestima por estabelecer me-

tas elevadas demais, ou por alcançar muito pouco sucesso nos objetivos. Há que se encontrar

a linha do meio.

Aprender a administrar minhas metas em minhas experiências musicais foi um passo

importante para alcançar as conquistas almejadas e adquirir o conforto da continuidade musi-

cal em meu cotidiano. Fazê-lo, contudo, é uma prática longeva de toda uma vida e envolve

desenvolver e balancear a espontaneidade e o controle, a exaltação e concentração em busca

da construção do melhor momento. Compreender as raízes das minhas motivações e reconhe-

cer sua verdadeira natureza potencializa minhas escolhas e orientam minha visão e volição  no

meio em que atuo. Praticar constantemente e identificar oportunidades para desenvolver meu

potencial tem sido o preparo do terreno para a colheita do trabalho, que almeja síntese, quali-

dade e retroalimentação entre produção, manutenção e lazer. 

A organização é algo almejado em nossas vidas, no entanto Csikszentmihalyi (1999, p.

34) afirma que a condição normal de nossas mentes é de desordem informacional, com pensa-

mentos aleatórios seguindo-se uns aos outros, ao invés de um alinhamento em sequências ló-

gicas causais. Para escapar desse estado de caos na consciência, o indivíduo necessita apren-

der a concentrar-se e ser capaz de investir esforços nessa função; caso contrário, os pensamen-

tos dispersar-se-ão sem conclusões. Sobre a qualidade de nossas experiências, Csikszentmi-

halyi (1999, p. 35) nos ensina que, "aprendendo a se concentrar, uma pessoa adquire controle

sobre a vida psíquica, o combustível básico do qual depende todo pensamento”. A própria na-

tureza praxial da música induz-me a uma organização física e emocional, colocando-me de

frente com uma demanda organizacional de respostas no cinco tipos de conhecimento musi-

cal. 
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Segundo Araújo (2010), o reconhecimento das expectativas e dos valores atribuídos pe-

los estudantes a suas práticas musicais "podem oferecer aos professores uma forma de perce-

ber os componentes subjetivos de valoração da atividade pelos alunos, como, o valor subjeti-

vo da tarefa realizada (valor da realização; valor intrínseco, valor utilitário e valor de custo da

tarefa realizada)”. Araújo revela também que investigações sobre as crenças de autoeficácia

dos estudantes/músicos "podem nortear processos de ensino/prática musical de professores e

profissionais de forma a propor situações estimuladoras dos mecanismos de autorregulação”

(ILARI, ARAÚJO, 2010, p. 126). Ao longo das minhas práticas deliberadas, a exemplo dos

anos de 1993 a 1996, período preparatório para a temporada de estudos nos Estados Unidos,

costumava monitorar a prática através de anotações em agendas, discriminando os conteúdos

trabalhados e  qualificando com comentários reflexivos,  o que me ajudava no controle da

prática efetivada.

Um dos principais representantes da psicologia social cognitiva, Albert Bandura (2008),

afirma que a por meio da influência autodirigida as pessoas podem acessar suas capacidades

autorreguladoras151 e afetar seus processos de pensamento, de motivação, de estados afetivos e

de ações. Segundo Bandura, “as pessoas podem fazer as coisas acontecerem buscando uma

vida ativa que aumente o número e o tipo de encontros fortuitos que terão. O acaso favorece

os inquisitivos e os aventureiros, que frequentam lugares, fazem coisas e exploram novas ati-

vidades”  (BANDURA, 2008, p. 26). Para Bandura, o exercício da agência pessoal varia de

acordo com a natureza e flexibilidade do ambiente, que assume três formas distintas, a saber:

as  impostas, as  selecionadas e as  criadas. É possível observar em meu percurso de vida

constantes mudanças de ambientes em busca de experiências e conhecimentos, os quais vie-

ram a delinear minha formação enquanto artista e docente.      

Uma forma de perceber minha relação com o evento que está acontecendo, seja ele mu-

sical ou não, é através da dinâmica da respiração em relação a estados emocionais. Acabo es-

tendendo a prática do conhecimento superviosional em música para o meu cotidiano, e obser-

var a minha respiração enquanto executo uma performance, e colocar-me emocionalmente

151 Para Bandura são três os processos que compõem a autorregulação, a saber: auto-observação, processo de
julgamento e autorreação. A Auto-observação possui como dimensões do desempenho comportamental a quali-
dade, velocidade, quantidade, originalidade e autenticidade, assim como o desvio e a eticidade como critérios de
consequencialidade. O Processo de Julgamento é constituído de padrões pessoais (modelação e reforçamento),
comportamentos referenciais (padrões normativos, comparação social, comparação pessoal, comparação coleti-
va), valorização da atividade (elevada, neutra, desvalorizada) e atribuição do desempenho comportamental (lócus
pessoal e externo). A Autorreação é formada por reações autoavaliativas (positivos e negativos), consequências
tangíveis autoaplicáveis (recompensatórias e punitivas) e sem autorreação. (BANDURA, 2008, p. 51)
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harmonizado com a situação musical que está ocorrendo para atender às demandas expressi-

vas da música, torna-se um ato contínuo. Ficar em um estado emocionalmente elevado de per-

formance é um exercício desafiador e uma meta para quem tem esse exercício como profis-

são. Contudo, é neste estado que me envolvo da forma mais completa e ampla, sendo literal-

mente envolvido em ondas sonoras e simultaneamente respondendo nesta mesma linguagem

em dimensão acústico-afetiva. Tocar um instrumento, para mim, tem sido esculpir o som em

tempo real, ouvindo uma voz interior que me induz a tomar decisões e agir, seguindo instintos

e a intuição que dialoga de forma afetiva com o mundo exterior.

Assim como Sacks (2007, p. 41) propõe que "as imagens mentais musicais apresentam-

se em uma gama tão variada quanto as visuais”, acredito que, para acessá-las, é necessário

sensibilidade, volição e motivação para a escuta atenta e proposicional destas imagens musi-

cais interiores e suas externalizações em proposições musicais expressivas. Em meu caso,

essa transição foi conduzida por um processo de maturação ao longo dos anos através de me-

tas estabelecidas e da manutenção de ações no cotidiano para atingi-las. Segundo o professor

Mihaly Csikszentmihalyi (1999) demonstra em sua Teoria do Fluxo, as intenções, metas e

motivações são manifestações da negaentropia psíquica:

As emoções se referem a estados interiores de consciência. Emoções negati-
vas como tristeza, medo, ansiedade ou tédio produzem “entropia psíquica”
na mente, isto é, um estado em que não podemos usar a atenção de maneira
eficaz para lidar com tarefas externas, porque precisamos dela para restaurar
uma ordem interior subjetiva. Emoções positivas como felicidade, força ou
alerta são estados de “negaentropia psíquica”, ou entropia negativa, porque
não precisamos de atenção para refletir e sentir pena de nós mesmos, e a
energia psíquica pode fluir livremente para qualquer pensamento ou tarefa
em que escolhemos investir. (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 29-30)

A qualidade da experiência é uma função do relacionamento entre desafios e habilida-

des. Para se atingir um estado ótimo na qualidade da experiência, torna-se necessário elevar

ambas as variáveis, que são os desafios e habilidades demandados pela ação. Acredito que

uma boa pergunta a ser feita a si mesmo é: Quais são os desafios e as habilidades necessárias

para uma experiência profícua, ótima? Identificar essas variáveis e administrá-las é o que tem

me conduzido ao envolvimento pleno do fluxo, e consequentemente à excelência nesses âmbi-

tos.

A experiência de fluxo ocorre enquanto momento de exepcionalidade, que é caracteriza-

do pela "consciência repleta de experiências em harmonia umas com as outras".  (CSIKS-

ZENTMIHALYI, 1999, p. 36). O psicólogo revela que o fluxo costuma ocorrer quando há um
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conjunto de metas que exigem respostas apropriadas, tornando-se necessário o aprendizado de

novas habilidades para se retornar ao estado de fluxo. Sobre as atividades que conduzem ao

estado de fluxo, diz:

As atividades que produzem fluxo exigem um investimento inicial de aten-
ção para que possa ser agradável. É preciso ter essa “energia de ativação”
disponível para apreciar atividades complexas. Se uma pessoa está cansada
demais, ansiosa ou não possui a disciplina para vencer o obstáculo inicial,
terá de se concentrar com algo que, embora menos apreciável, é mais acessí-
vel […] Jogos e esportes, hobbies e socialização - as três atividades ativas e/
ou sociais - oferecem mais experiências de fluxo do as três atividades mais
solitárias e menos estruturadas. Ao mesmo tempo, as atividades que produ-
zem fluxo, por serem mais exigentes e difíceis, também ocasionalmente pro-
duzem condições de ansiedade. As três atividades de lazer passivo, por outro
lado, raramente causam ansiedade: elas contribuem para oferecer principal-
mente relaxamento e apatia. Se você preenche seu período de lazer com lazer
passivo, não terá muita alegria, mas também evitará o descontrole. Aparente-
mente, essa é uma barganha que muitos consideram válida. (CSIKSZENT-
MIHALYI, 1999, p. 707-1)

A formalização da minha intuição dá-se através da audiometria e estudo de frequências

e proporções entre batimentos, alturas e as proporções subjacentes no som e na música. A re-

construção de formas dá-se através da minha intuição, com considerações sobre: se me traz

emoções ou não, se é enfadonho ou não, se existem coerências e incoerências, a qualidade

destas aferições com o meu momento.

Pude observar em meu percurso de vida diversos elementos motivadores intrínsecos e

extrínsecos. Essas motivações concretizavam-se através da organização de metas e objetivos

que em curto, médio e longo prazo que se perpetuam e se recontextualizam até o presente mo-

mento e em práticas futuras na resolução de futuros problemas. Concordo que, com um alto

nível de motivação, permite beneficiar-se de uma prática mais longa e concentrada do que se-

ria possível, com menos motivação.  A felicidade e autonomia que o exercício contínuo da

consciência me traz ao efetivar escolhas conectadas com os meus propósitos fundamentais é

um aspecto motivacional em meu cotidiano. 

Ao longo do meu percurso de vida, as escolhas pessoais e a realização do desejo de ser

músico trouxeram-me o regozijo e o  efeito  positivo que reverberou sobre a minha trajetória

pessoal e profissional. Pessoalmente, acredito que está na qualidade das relações humanas

uma das chaves da felicidade e realização de um indivíduo. A MÚSICA152, enquanto elemento

152 Elliott (1995, p. 128) estabelece uma distinção sobre a palavra música em três formas: música, como expres-
são artística; Música, relacionado a gêneros musicais; e MÚSICA, como uma qualidade humana.
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que atravessa minha experiência de vida em diversos e infinitos âmbitos, tem sido minha alia-

da em transitar entre o perceptível e palpável para o subjacente, fundamental e sensível da

vida.

Assumo a responsabilidade enquanto produtor de educação e música em construir um

ambiente de trabalho artístico e profícuo, assim como a consciência sobre o processo de mo-

delação que é inerente à função docente. A construção deste conhecimento passa pela autoes-

tima e pela consciência do equilíbrio necessário para que o processo artístico se manifeste e o

educar tenha êxito. A constância do exercício do fazer artístico imbuído desta consciência

consolida bases para um procedimento musical criativo e uma educação mais humana. Assim

como a cultura popular é cercada de antagonismos, as instituições têm seus próprios valores e

hierarquias que muitas vezes se distanciam e diferem do meio musical em que atuo, o que se

torna um desafio real enquanto docente encontrar o equilíbrio entre estas tensões.

A autobiografia mostrou-se uma ferramenta poderosa em revelar conhecimentos, e tem

em sua natureza alguns desafios consideráveis, pois, quando se escreve uma autobiografia, há

fatos e eventos que são lembrados e narrados de formas que se podem revisitar durante a

construção do texto e, consequentemente, ser reinterpretados e revistos por ângulos antes não

percebidos – o que é uma vantagem, ao meu ver, no processo de amadurecimento e reflexão.

Há no processo autobiográfico, no entanto, outros fatos que não são possíveis de rememorar, e

ainda há aqueles que podemos lembrar e escolher não revelar, muitas vezes para se salvaguar-

dar de possíveis exposições, especialmente em um país com uma instabilidade jurídica e uma

grave crise social como a nossa. 

A questão das lembranças inconscientes, do que será ou não lembrado, torna-se muito

forte para alguém que escreve uma autobiografia. Assim, a questão da verdade do que é dito

sobre si mesmo torna-se um complicador, pois inicialmente escolho o que será dito, embora

tenha que apresentar documentos comprobatórios e o texto tenha que passar pelo crivo de um

orientador, de um colegiado e uma banca, filtrando assim esta verdade. Escrever uma autobio-

grafia traz também o risco de se criar uma narrativa idealizante de si mesmo, no intuito de nos

tornarmos personagens interessantes. Vivemos como seres anônimos numa sociedade de mas-

sa, por isso sofremos de uma certa insignificância, o que em termos políticos é muito expres-

sivo. Então quando temos a oportunidade de revelar aos outros que não somos tão insignifi-

cantes assim, que Caetano Veloso estava certo quando disse que "gente é pra brilhar", temos

uma tendência natural em compensar esta insignificância. Quando se trata de cidadãos brasi-
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leiros que trabalham como professores ou artistas, por exemplo, a insignificância expressa nas

dificuldades sociais e nas condições de trabalho é marcante. Em termos políticos, percebemos

nossa insignificância cotidiana no tratamento desrespeitoso ao qual somos sujeitos e expostos

de maneira indigna e desumana, com uma das maiores cargas tributárias do planeta contras-

tando com a deficiência histórica de serviços públicos como educação e saúde. 

Embora as adversidades sejam a regra e não a exceção, é necessário e fundamental

responsabilizar-se sobre a narrativa de nossa própria história, que é simultaneamente individu-

al e social. Csikszentmihalyi lembra que, "quer queira ou não nossas vidas deixarão uma mar-

ca no universo” (1999, p. 128), e refuta a possibilidade de uma vida realmente excelente sem

o indivíduo perceber que pertence a algo maior e mais permanente do que si mesmo. Aqui pa-

rafraseio um sábio iogue: “Não acredito em milagres, eu vivo em um”. A construção da minha

narrativa vislumbra assumir a responsabilidade sobre as “marcas" que pretendo deixar e as

que de fato deixo, expandindo a consciência sobre minhas ações e aproximando expectativas

dos resultados.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados revelados neste trabalho, recomendo ao leitor que os exemplos se-

jam recontextualizados e relacionados à sua própria experiência com os cinco tipos de conhe-

cimentos musicais, assim como ao seu próprio nível musical de forma criativa, ampla e irres-

trita.  Assim,  as  relações  entre  conhecimento  musical  e  o  músico  devem ser  percebidas  e

apreendidas de uma maneira mais fiel a sua essência natural, minimizando as perdas ocorridas

durante o processo de transporte e adaptação dessas informações para a sala de aula. Reco-

mendo aos professores dos instrumentos guitarra, violão e outros, a elaboração de um inventá-

rio particular dos eventos e processos vivenciados, observando a natureza e qualidade de suas

práticas. 

Com o desdobramento desta pesquisa, a narrativa dos eventos musicais vivenciados por

mim e a identificação dos processos de aquisição destes conhecimentos, espera-se gerar cone-

xões entre metodologias contemporâneas da educação musical com os processos de aquisição

de conhecimentos narrados por mim, estreitando assim a distância entre metodologias de ensi-

no e a práxis musical do âmbito da música popular, bem como entre a contemporaneidade e a

tradição cultural, entre o passado e perspectivas futuras. 

O modelo dos cinco tipos de conhecimento musical descritos por David Elliott, se não

cobre o espectro de variantes que o termo ocidental “música” oferece, pelo menos coloca as

diversas variantes musicais humanas em situação de igualdade diante da existência dos cinco

tipos de conhecimento em qualquer tipo (manifestação) que se possa tratar e referir como

música. Encontramos nesse conceito manifestações de equilíbrio entre diferentes culturas mu-

sicais, fundamentais para uma abordagem inclusiva e atual. Sob a luz da fundamentação teóri-

ca, pude observar ao longo do meu percurso de vida o desenvolvimento da minha musicalida-

de do nível iniciante ao de expert em alguns âmbitos musicais através da aquisição dos cinco

tipos de conhecimento musical.

Este trabalho me propiciou realizar um estudo analítico e crítico da minha trajetória pro-

fissional e de formação, ressaltando os processos vivenciados ligados à música. As informa-

ções levantadas com a minha autobiografia, ao se entrelaçarem com a fundamentação teórica,

contribuíram para a discussão e compreensão da minha formação musical, bem como para a
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qualidade da minha atuação artística e pedagógica atuais, revelando aportes que utilizei e que

podem ser utilizados no contexto educacional em que atuo.

A metodologia aplicada foi de natureza autobiográfica, construída a partir de uma linha

do tempo que serviu de estrutura mestra para a narrativa cronológica dos fatos mais relevantes

relacionados à questão e aos objetivos da pesquisa. Os questionamentos partiram da minha

história de vida enquanto músico e docente no ambiente da música popular, orientando a in-

vestigação para responder como estes conhecimentos musicais e pedagógicos podem ser utili-

zados na produção de conhecimentos sobre a prática, ensino e aprendizado do violão e da gui-

tarra em música popular. Foram analisados eventos e processos que propiciaram formas de

aquisição de conhecimento na práxis musical, considerando a música como instrumento de

identidade cultural, bem como seu valor no processo de desenvolvimento humano.

A questão da pesquisa clarifica-se quando Elliott (1995) afirma que a natureza da músi-

ca é essencialmente procedimental, afirmação que me faz lançar o olhar direto sobre os meus

procedimentos e processos vivenciados. Outro ponto foi reconhecer em mim e em meus pro-

cessos formas de conhecimento musical impressionista e supervisional, bem como de fato eu

os havia desenvolvido em minhas diversas atuações artísticas e pedagógicas ao longo da mi-

nha carreira até a atualidade, mas sem uma consciência de serem passíveis de categorização.

Uma outra busca da pesquisa foi compreender como estes saberes poderiam ser utilizados no

contexto educacional onde atuo, tanto para o desenvolvimento de processos didáticos como

para a formulação de diretrizes elaboração de materiais didáticos.

A autobiografia fez nascer em mim o hábito da narrativa de minhas ações em tempo real

pelas escolhas que faço através da minha consciência. Como organizar as sentenças do meu

cotidiano e como elas estarão conectadas a um propósito maior, que é a minha construção en-

quanto humano, e qual o papel enquanto tal. Faz-me passar em revista as experiências de êxi-

to e lembrar como certos sacrifícios e restrições ajudaram-me a potencializar minhas expe-

riências vivenciadas e habilidades adquiridas. A pesquisa autobiográfica é um processo de au-

torreflexão que me levou a compreender e entender minha prática pedagógica, conduzindo-

me ao autocrescimento de forma ampla e irrestrita. 

Ampliar a consciência enquanto docente faz-me refletir em vários âmbitos, desde o so-

cial até o mais íntimo, sobre a qualidade das minhas atuações enquanto professor: que tipos de

abordagens tenho eu aplicado em sala de aula, que tipo de modelo eu represento, quais as de-

mandas. O desenvolvimento do conhecimento é uma ação constante que segue com a dinâmi-
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ca da vida, e o acesso à vasta literatura foi outro aspecto profundamente enriquecedor. Revisi-

tar autores e entrelaçar com outros que se mostraram novos para mim foi uma experiência que

se perpetuará ao longo da minha vida.

Percebo com gratidão a oportunidade de rememorar as fases da minha infância sob o

olhar piagetiano e poder guiar a minha cria sob a luz deste conhecimento, bem como ter a

consciência de que a busca pelo saber é um movimento em mutação constante, assim como a

natureza de todas as coisas é. Percebo com a mesma gratidão a oportunidade de lançar o olhar

sobre mim mesmo e sobre o meu percurso de vida, potencializando minhas escolhas atuais e

futuras. Aceitar e acomodar essas ideias em meus pensamentos humaniza-me diante do ato de

Ser. Ser o melhor naquilo que por algum motivo já se apresenta em minha vida; ser pai, filho,

músico, professor e humano, ou mesmo coisas sem nomes que o Ser venha a ser, fruto de seu

próprio mistério e complexidades. Viver centrado no mistério da existência desfrutando do

equilíbrio que o fazer musical e tudo que o cerca oferece em sua percepção e compreensão. O

corolário desta pesquisa revela que a música, além de ter em suas premissas a escuta e o fazer

musical, apresenta a possibilidade de espelhar a personalidade de quem a realiza; ou seja,

música é algo que se é através de deliberações artísticas e científicas formais e informais,

conscientes e inconscientes.

Acredita-se que ao término desta pesquisa de doutorado possamos obter um perfil mais

detalhado sobre as práticas que envolvem a formação musical profissional e docente, visando

ao levantamento de informações acerca de material pedagógico para o violão e a guitarra.

Com o desdobramento desta pesquisa, o mapeamento dos tipos musicais vivenciados por mim

e a identificação dos processos de aprendizagem destes conhecimentos, espera-se gerar cone-

xões entre metodologias contemporâneas da educação musical instrumental com os conheci-

mentos que adquiri em minha trajetória profissional musical, estreitando assim a distancia en-

tre metodologias de ensino e as práticas efetivas e recorrentes em que músicos do ambiente da

música popular brasileira e baiana estão inseridas, bem como entre a contemporaneidade e os

processos culturais. Embora não exista uma expressão em todas as línguas que cubra o espec-

tro semântico do termo ocidental “música”, encontramos em padrões manifestações de rela-

ções históricas e elementos culturais fundamentais para uma abordagem científica, para re-

construção da nossa história e para o desenvolvimento de uma educação inclusiva.

Não há uma pretensão em se compartilhar uma informação de forma estanque, vale a
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pena ressaltar a natureza contraditória e divergente que muitas vezes a cultura popular de

transmissão oral possa assumir, bem como os reflexos que este fato possa exercer sobre a

música de qualquer indivíduo ou população. Considerando os distintos e múltiplos caminhos

que a busca pela sabedoria possa conduzir um indivíduo, sobretudo o “conhecer a si próprio”,

na certeza do mistério que este movimento abarque, acredita-se que esta autocompreensão es-

tará sempre presente nas distintas vias do conhecimento.

Na função de educar musicalmente a si mesmo e ao outro, acredito que é válido revisitar

e questionar fundamentos que servem de premissa para as nossas ações, como por exemplo:

(1) qual  o  valor  que a MÚSICA assume e pode assumir  em nossas  vidas  (?);  como esta

MÚSICA está relacionada às nossas atividades de produção, lazer e manutenção (?); quais os

impactos que minhas escolhas, enquanto músico e educador, geram em minha vida pessoal e

no meio social em que vivo (?). Estas questões e decisões de foro íntimo reverberam de forma

significante  sobre as  orientações  da minha prática musical  artística e  docente.  Em minha

trajetória musical, as respostas a estes questionamentos foram e continuam sendo estruturais

em minha motivação, bem como no delineamento de metas e estratégias de desenvolvimento

musical pessoal.

Acredito que as respostas a estes questionamentos podem orientar o artista músico a

uma percepção conscientemente afetiva e sensível de si, e por conseguinte do outro, assim

como  dos  processos  musicais  que  vivencia.  Parafraseando  Rollo  May,  recordo  que  “ser

humano é uma opção que se faz através da consciência”;  e a música,  enquanto atividade

humana singular, é um fruto desta consciência, que deve ser revisitada e cuidada à luz do

conhecimento.

Nesta jornada de autoconhecimento, é necessário aceitar-se a si mesmo e aos próprios

erros,  ter  compaixão consigo próprio,  pois nossos “erros” são indicadores do que de fato

somos,  e  nos  revelam justo  onde  podemos  evoluir.  Sobre  o  processo  de  individuação,  o

psicanalista Carl Rogers (2009, p. 20), em seu trabalho Tornar-se Pessoa, comentou que tinha

a impressão de ter se tornado mais capaz de se deixar “ser o que é”. Para ele, tornou-se mais

fácil para aceitar a si mesmo como um indivíduo irremediavelmente imperfeito e que, com

toda a certeza, nem sempre atua como gostaria de atuar. A partir desta autoaceitação, torna-se

mais claro que ações tomar em direção ao desenvolvimento pessoal.

Ao rever o meu percurso musical, ratifico a crença de que a demanda existencial de

“tornar-se pessoa”, enquanto ação de desenvolvimento da personalidade humana autônoma e
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livre, pode ser acessada e frutificada através da arte e sua educação. O processo artístico cria-

tivo fomenta o livre arbítrio do indivíduo ao conectar-se com suas dimensões exteriores e in-

teriores, visíveis e invisíveis, redimensionando e potencializando assim sua cognição sobre o

mundo e sobre si mesmo.
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ANEXO 1

Infância e adolescência (1971-88)

Lugares Eventos/
Trabalhos

Pessoas/
Modelos

Instituições de
ensino

Métodos/
Aulas

1971 Fazenda Ma-
caco/ Salva-

dor

Nascimento Pai, mãe,
irmã, avó ma-

terna

Família Enculturação

1972 Fazenda Ma-
caco/ Salva-

dor

Infância/
Enculturação

Pai, mãe,
irmã, avó ma-

terna

Família Enculturação

1973 Fazenda Ma-
caco/ Salva-

dor/
Teresina

Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Mata-
ripe aos 2

anos e 4 me-
ses

Enculturação

1974 Fazenda Ma-
caco/ Salva-

dor/
Teresina

Infância/
Enculturação

Pai, mãe, avó
materna, pro-
fessores e co-

legas

Escola Mata-
ripe

Enculturação

1975 Fazenda Ma-
caco/ Salva-

dor

Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Mata-
ripe

Enculturação

1976 Salvador Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental

1977 Salvador Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental

1978 Salvador Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental

1979 Salvador Infância/
Enculturação

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental

1980 Salvador Avó vem mo-
rar com tia

Pai, mãe, vizi-
nhos, avó ma-

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental
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terna, profes-
sores e cole-

gas

1981 Salvador Primeira aula
de violão

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental e
aulas particu-
lares de violão

1982 Salvador, Mi-
nas Gerais,
São Paulo,

Rio de Janeiro

Ensino primá-
rio, cotidiano,
violão na pa-
rede, radiola,

gradiente

Pai, mãe, vizi-
nhos, profes-
sores e cole-

gas

Escola Ana
Néri

Ensino básico
fundamental e
aulas particu-
lares de violão

1983 Salvador, Te-
resina, MG,
SP, RJ, GO,
RS, Orlando

Ensino primá-
rio, cotidiano,
violão na pa-
rede, radiola,

gradiente

Cristina T., Leo-
nardo Boccia,

Banda Síndrome,
Lendas e Cren-
ças, L. Caldas,

Van Halen, Iron,
Djavan, Gil, Ca-
etano, Tom Jo-
bim, Michael

Brecker, Pat Me-
theny, João

Omar, Irã M.,
MS 

Escola Ana
Néri/

EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1984 Bahia/ Nor-
deste/ Sudeste

Ensino primá-
rio, cotidiano,
violão na pa-
rede, radiola,

gradiente

Colegas e
Prof. UFBA,
RM, LB, LiB,
FQ, SB, MB,
SH, SJ, JD,

AH, TG, KH

Escola Ana
Néri

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1985 Salvador Ensino primá-
rio, cotidiano,
violão na pa-
rede, radiola,

gradiente

L. Caldas,
Van Halen,

Iron, Djavan,
Gil, Caetano,
Tom Jobim

Escola Ana
Néri/

EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1986 Salvador, Te-
resina, MG,
SP, RJ, GO,
RS, Orlando

Primeira gui-
tarra

 L. Caldas, Van
Halen, Iron,
Djavan, Gil,

Caetano, Tom
Jobim, colegas

UFBA

São Paulo/
EMUS-UFBA

Clássico/
A Modern
Method for

Guitar

1987 Salvador/
Miami

Viagem aos
EUA

São Paulo/
EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico
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1988 Salvador São Paulo/
EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico
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ANEXO 2

Maioridade: Graduação, profissionalização e produção artística (1989-2008)

Lugares Eventos/ Tra-
balhos

Pessoas/ Mo-
delos

Instituições de
ensino

Métodos/ Au-
las

1989 Salvador Shows com a
Síndrome,

programas de
TV e rádio,
festivais de

colégio

São Paulo/
EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1990 Salvador Engenharia/
EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1991 Salvador Engenharia/
EMUS-UFBA

Extensão
EMAC/ Coral

e Violão
Clássico

1992 Salvador UFBA, LM e
FACS

Licenciatura
em Música e

Análise de sis-
temas

1993 Salvador, SP,
Recife, 

Colegas da
UFBA

UFBA Licenciatura
em Música

1994 Salvador UFBA Licenciatura
em Música

1995 Salvador UFBA Licenciatura
em Música

1996 Salvador,
Los Angeles

Morando nos
EUA

S. Henderson,
T. Greene, S.

Jacobs, A.
Hinds, R. Bol-
ton, G. Bur-

ratto

MI GIT

1997 Los Angeles,
Salvador

Morando nos
EUA

S. Henderson,
T. Greene, S.

Jacobs, A.
Hinds, R. Bol-
ton, G. Bur-

ratto

MI GIT
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1998 Salvador Daniela Mer-
cury, show

solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

1999 Salvador,
Europa

Margareth
Menezes,

Aldo Brizzi,
Roberto Men-
des, show solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

2000 Salvador,
Europa

Margareth
Menezes,

Aldo Brizzi,
Roberto Men-
des, show solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

2001 Salvador, Itá-
lia

Margareth
Menezes,

Aldo Brizzi,
Roberto Men-
des, show solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

2002 Salvador, Itá-
lia

Gilmelândia,
Aço do açú-

car, show solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

2003 Gilmelândia,
Aço do açú-

car, show solo

Roberto Men-
des, Saul Bar-

bosa

UFBA Licenciatura
em Música

2004 Salvador Gilmelândia,
Aço do açú-

car, show solo

UFBA Licenciatura
em Música

2005 Salvador,
Nantes, Paris,

Marselha

Gilmelândia,
Musical

Mambo Místi-
co Teatre Na-

cional de
Chaiô, show

solo

MI RIT

2006 Salvador,
Hollywood,

Pasadena, Los
Angeles

2007 Salvador,
Hamburgo,
Munique

Premiação/
RIT/ Mambo
Místico/ Born

to Samba,
Show Solo
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2008 Salvador, Zu-
rique
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ANEXO 3

Docência e novos desafios (2009-2017)

Lugares Eventos/ tra-
balhos

Pessoas/ Mo-
delos

Instituições de
ensino

Métodos/ Au-
las

2009 Salvador, Por-
tugal, Holan-

da

Docência UFBA Enculturação

2010 Salvador Docência UFBA Extensão
EMAC/

A Modern
Method for

Guitar

2011 Salvador Docência,
Workshop,

GIT, Premia-
ção, Trabalhos
Turnês BR e
UE (SB, To-
cáveis, JZ,
SB, PiNa,
MM, RM,
MS, DM,

AA), Direção,
Produção CD

UFBA UFBA -
G.I.T. - A

Modern Me-
thod for Gui-

tar/ Ted.
Greene

2012 Salvador Premiação/
RIT/Mambo

Místico/ Born
to Samba

TJR, AB, TG, UFBA RIT

2013 Salvador Docência, Pa-
ternidade,
Doutorado

Colegas da
UFBA

UFBA UFBA -
G.I.T. - A

Modern Me-
thod for Gui-
tar/ Ted Gree-

ne/ Kostka

2014 Salvador Docência, Au-
toral, Virg.
Ro., Naná

Vasconcelos

Colegas da
UFBA

UFBA David Elliott

2015 Salvador Docência, au-
toral, Marco

Lobo

Colegas da
UFBA

UFBA David Elliott



378

2016 Salvador Docência, au-
toral, Marco

Lobo

Colegas da
UFBA

UFBA David Elliott

2017 Salvador Show autoral,
Mateus Ale-
luia, Marco

Lobo

Colegas da
UFBA

UFBA David Elliott
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ANEXO 4

Materiais didáticos



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400

ANEXO 5

Entrevistas
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