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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar e descrever o processo de 
pesquisa e os resultados ocasionados durante o curso de mestrado no PPGPROM –
Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal da 
Bahia.  Constam nele um memorial, um artigo e um suplemento para adequação de 
arranjos. No memorial foram descritas, passo a passo, cada etapa da construção dos 
trabalhos. O artigo apresenta um relato de experiência de regência da Banda 
Ritornello, no CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes de Guarulhos SP. 
Tal experiência forneceu o material dessa pesquisa e gerou um suplemento, que 
sistematiza o processo de adequação de arranjos a partir do trabalho desenvolvido 
nesta instituição. Este trabalho é direcionado a todos os educadores regentes 
envolvidos na prática de banda em diversos contextos. Pretende funcionar como uma 
ferramenta didática para motivar e incluir, principalmente os alunos recém-ingressos, 
bem como aprimorar o nível técnico musical das bandas.  
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ABSTRACT 
 
 
 

 The present work has the objective of presenting and describing the research 
process and the results obtained during the masters course in the PPGPROM - Post-
Graduation Professional Program in Music of the Federal University of Bahia. It 
contains a memorial, an article and a supplement to suit the arrangements. In the 
memorial were described, step by step, each stage of the construction of the works. 
The article presents an account of the conducting experience of the Ritornello Band, 
at the CEMEAR - Municipal Center of Education and Arts of Guarulhos, SP. This 
experience provided the material of this research and generated a supplement, which 
systematizes the process of adaptation of arrangements from the work developed in 
this institution. This work is directed to all the educators conductors involved in band 
practice in diverse contexts. It intends to act as a didactic tool to motivate and to 
include, mainly the students new entrants, as well as to improve the musical technical 
level of the bands. 

 
 
 
 

Keywords: Band practice; Arranging arrangements, Music education. 
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1. MEMORIAL 

1.1 BIOGRAFIA  

 

Sou natural de São Paulo, SP. Iniciei meus estudos de música aos 9 anos com 

meu pai, Ary da Silveira. Meu primeiro instrumento musical foi a flauta doce. Meu pai 

era regente do coro e da orquestra da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro 

da Casa Verde, zona norte da capital paulista. Tinha então um ambiente musical rico 

e propício ao estudo da música. Quando tinha 11 anos, meu pai conseguiu uma 

trompa, instrumento que eu não conhecia, com meu tio Azor Massambani, suboficial 

músico regente da banda da Base Aérea de São Paulo, me perguntou se eu gostaria 

de tocar trompa e a resposta foi positiva. Em minha inocência infantil, achava que ter 

um instrumento maior me tornaria uma pessoa importante. Com essa motivação, 

comecei a estudar. 

Fiz a seleção para ingresso na Escola Municipal de Música de São Paulo com 

doze anos. Meu primeiro professor foi Enzo Pedini, trompa solo do Teatro Municipal 

de São Paulo e professor da Escola Municipal de Música. Com paciência e dedicação, 

me ensinou a tocar trompa.  

Minha trajetória como músico de grupos musicais foi diversificada. Com catorze 

anos entrei na Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Com dezoito anos, 

após concurso, fui admitido na FAB (Força Aérea Brasileira) como 3º sargento músico 

trompista. Tocava na banda do CTA (Centro Técnico de Aeronáutica) na cidade de 

São José dos Campos, SP.  Permaneci na FAB (Força Aérea Brasileira) até dezembro 

de 1988, ano em que ingressei na Universidade São Judas Tadeu para iniciar o 

Bacharelado em Música (trompa). Também ingressei na OSESP, na época regida 

pelo Maestro Eleazar de Carvalho. Posteriormente, fiz parte da Sinfonia Cultura - 

Orquestra da Rádio e Televisão Cultura e, em 1998, ingressei na Orquestra Jazz 

Sinfônica, onde permaneço até hoje. 

Como professor de música, tive uma trajetória rica e interessante. Em 1999, fui 

professor de música do Colégio Jean Piaget e professor de trompa da Associação 

Musical Jahn Sorheim. Em 1996, professor de música do Colégio São Pedro. Em 2008 

ingressei no Projeto Guri -AAPG (Associação Amigos do Projeto Guri) como 

Coordenador Técnico Artístico Pedagógico. Para desenvolver o trabalho no Projeto 

Guri, cursei Licenciatura em Arte no Centro Universitário Belas Artes, Pedagogia na 
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Universidade Cidade de São Paulo, e Lato Sensu em Docência no Ensino Superior 

na mesma instituição. 

Em 2010 ingressei, através de concurso público, na Prefeitura Municipal de 

Guarulhos como professor de Trompa e Prática de Banda, sendo responsável por 

ministrar estas duas disciplinas em duas instituições: no CEMEAR – Centro Municipal 

de Educação e Artes, e no Conservatório de Música, ambos na cidade de Guarulhos, 

SP.  

As atividades acima citadas me ofereceram oportunidades e experiências 

musicais, proporcionando-me vivência plena como músico de orquestra, de banda, 

professor de trompa e professor de prática de banda. A partir dessas atuações, senti 

a necessidade de investir na Educação Musical, entrar em contato com novos 

conceitos e concepções. O ingresso no PPGPROM da UFBA foi a promoção de um 

importante intercâmbio entre a prática e a pesquisa. Reconheci que seria uma 

alternativa condizente com o trabalho que realizo com as Bandas Ritornello e 

Kakareco´s, propor a adequação de arranjos para o nível musical do aluno recém 

ingresso na prática de banda.  A pretensão de desenvolver este trabalho veio da 

necessidade de incluir e motivar o aluno na prática de banda. 

 

 

1.2 O MESTRADO 

 

Iniciei em abril de 2017 o curso no programa de Pós-Graduação Profissional 

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

Criação Musical/Performance sob a orientação do professor Dr. Celso José Rodrigues 

Benedito. 

Minha motivação para ingressar no mestrado foi a possibilidade de aliar a 

experiência profissional ao universo acadêmico, por meio de uma junção entre 

disciplinas teóricas e supervisionadas, desenvolvendo assim uma maneira de realizar 

a pesquisa concomitantemente com atividades de performance e didáticas.  

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

minha experiência profissional como trompista, professor de trompa e de prática de 

banda, que venho desenvolvendo ao longo dos anos. A oportunidade de trazer a 

minha prática para a pesquisa foi importante, porque pude contribuir e possibilitar, 

através de minha experiência, a utilização de uma ferramenta que possa ser útil aos 
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regentes educadores atuantes na prática de banda, por meio da elaboração de um 

suplemento didático para adequação dos arranjos em diversos níveis de dificuldade.  

A produção acadêmica carece de trabalhos que abordem e forneçam subsídios 

para o aprimoramento da prática de banda. Nesse sentido, o suplemento poderá 

fornecer ideias para um amplo leque de experiências e oportunizar novos assuntos 

voltados para esse segmento, além de um novo olhar reflexivo para essa prática. Ele 

organiza e ordena diversos elementos em um sistema de adequação de arranjos a 

partir do nível musical dos alunos, principalmente os recém-ingressos na prática de 

banda.  

Minha premissa é que mesmo que os arranjos sejam divididos por níveis de 

dificuldade, não garante que todos os alunos sejam incluídos na prática de banda, 

isso porque existem situações como: idade, temperamento, tipo de instrumento, 

facilidades ou dificuldades em passagens específicas do arranjo. Essa adequação 

possibilita a interação e o desenvolvimento musical do aluno recém-ingresso no grupo, 

além de motivar e incluir o mesmo na prática de banda. Assim, ele executa os trechos 

com dificuldades através de uma facilitação. A banda, por sua vez, é beneficiada com 

o aprimoramento da performance, na afinação, na sonoridade, no sincronismo, 

fraseado, entre outras vantagens. 

Em suma, é muito importante ressaltar que o conjunto de disciplinas e as 

práticas supervisionadas contribuíram muito para ampliação e reflexão de minha 

prática docente. A interação com grandes professores e colegas de diversos locais do 

país, trouxe elementos musicais e culturais diversos e enriquecedores durante o 

curso. Foram também diversas discussões e reflexões com os professores e meu 

orientador e, assim, conseguimos entender a melhor maneira de formular essa 

pesquisa para atender não só a meus anseios e inquietações, mas como algo muito 

mais amplo, de modo a atender, na verdade, uma demanda nacional, entrevista 

através do intercâmbio de ideias com outros profissionais.  

 

 

 

1.3 MÓDULO ACADÊMICO 

 

 As disciplinas teóricas e práticas foram fundamentais no decorrer do curso. 

Elas foram oferecidas em formato de módulos, com duração de uma semana, 
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divididos em duas disciplinas diárias de três horas cada. Através das aulas e 

seminários ministrados pelos docentes, tive a oportunidade de conhecer o universo 

acadêmico e de refletir sobre os diversos temas discutidos em sala de aula.  

A abordagem de temas relacionados ao ensino-aprendizagem foi de grande 

auxílio no conjunto de disciplinas e práticas oferecidas pelo PPGPROM da UFBA. A 

forma concatenada como as disciplinas básicas foram apresentadas foi essencial para 

a eficiência dessa jornada, me ajudou a aprimorar a minha prática, a construir o artigo 

acadêmico e, por fim, a elaboração e organização do produto final: suplemento para 

a adequação de arranjos. 

 

 

1.4 DISCIPLINAS ACADÊMICAS 

 

MUS502 - Estudos Bibliográficos e Metodológicos – Prof. Pedro Amorim Filho 

A disciplina foi ministrada pelo professor Pedro Amorim, capacitou a interação de 

textos científicos, passando depois para um estudo mais aprofundado das principais 

categorias de recursos bibliográficos para os estudos musicais. Foi nessa disciplina 

que obtive os primeiros passos na introdução à vida acadêmica. Descobri um mundo 

infinito de caminhos e possibilidades.  

As atividades apresentadas pelo docente durante o semestre foram uma 

ferramenta essencial para a confecção de meu artigo e para o desenvolvimento da 

escrita, pois, abordavam diversos aspectos sobre a metodologia e apontavam 

referências para o desenvolvimento da pesquisa, abordando tópicos como reflexão 

sobre a pesquisa, coerência com o estilo da escrita acadêmica, estrutura do projeto, 

formatação do texto e referências bibliográficas. Deste modo, pude ampliar e 

aprimorar o conteúdo exposto no projeto e construir o texto da dissertação.  

 

 

MUS D45 - Estudos Especiais em Interpretação – Prof. Lucas Robatto 

Para um melhor embasamento e profundidade da pesquisa cursei a disciplina 

ministrada pelo professor Lucas Robatto, em que foram abordados diversos pontos 

relacionados à profissão do músico através de leituras de artigos acadêmicos. 
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Buscou-se teorias e conceitos presentes, nas pesquisas acadêmicas atuais, sobre 

Interpretação Musical, realçando conexões entre a prática e a teoria. Discutimos, a 

partir de diversos textos, a questão de que há conhecimento científico aplicado em 

nossas práticas cotidianas como músicos.  

As leituras acadêmicas me ajudaram na maneira de refletir e organizar o 

pensamento em um artigo a ser produzido ao final do curso. O texto que mais me 

influenciou foi o produzido pelo professor Lucas Robatto, A Interpretação Musical: o 

trânsito entre prática e academia mediado pela ideologia, que fala sobre aspectos 

entre a prática acadêmica e a prática artística. 

 

MUSD42 - Métodos de Pesquisa em Execução Musical – Professores Lucas 

Robatto e Diana Santiago 

 Esta disciplina me possibilitou o ingresso na literatura especializada dentro do 

contexto da performance e interpretação. Tratou também de modelos atuais de 

pesquisa em música relacionada à performance. Isto permitiu arrecadar para o meu 

trabalho uma infinidade de temas relacionados com meu produto final e um 

direcionamento claro e objetivo para a organização e desenvolvimento do artigo 

acadêmico.  

Os textos adotados e trabalhados durante o semestre, além de abordar temas 

relacionados com a minha pesquisa, trouxeram contribuições conceituais e muitas 

reflexões sobre minha atuação profissional como músico prático, professor de trompa 

e de prática de banda. 

 

MUSD46 - Estudos Especiais em Educação Musical – Prof. Joel Barbosa 

Através das orientações do professor Joel Barbosa, essa disciplina foi peça-

chave para a elaboração e realização do objeto de minha pesquisa. Tive suporte para 

criar arranjos para banda de música. Ele apresentou e discutiu estruturas para 

elaboração de arranjos e composições didáticas para três níveis de alunos em 

iniciação musical. Tais arranjos foram desenvolvidos para algumas formações: 

quarteto de cordas, banda sinfônica e banda de música, todos com o objetivo de 

apresentar situações e soluções referentes ao universo da educação musical.  
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Sem dúvida, esta disciplina trouxe muita contribuição para a minha pesquisa, 

que em grande parte está direcionada para a adequação de arranjos. Nela, produzi 

dois arranjos níveis 1 A e 1 B, que se encontram anexados1 no final do trabalho. 

 

MUS D48 - Oficina de Prática Técnico-Interpretativa – Prof. Celso José 

Rodrigues Benedito 

Por meio dessa prática, tive a oportunidade de exercer a função de professor, 

instrumentista e aluno. Ministrei aulas de trompa para alunos da UFBA, participei de 

um quarteto de trompas com o professor Celso Benedito e alunos da UFBA. 

Executamos uma composição de Cyro Pereira intitulada Cinco Coringas e um Az, com 

a inscrição no subtítulo: “Antes só do que mal acompanhado”.  

Com a Banda Sinfônica da UFBA, regi a leitura da peça Pilatus: Montain Of 

Dragons, de Steven Reineke, e atuei como trompista em dois ensaios.  

     

MUS D60 - Pesquisa Orientada 

Através de encontros presenciais e a distância durante os quatro semestres, o 

professor Celso José Rodrigues Benedito me orientou no planejamento e estratégias 

no desenvolvimento do memorial, do artigo e do produto final, elementos que 

compõem este trabalho.  

Através de um conjunto de orientações, tais como: investigar o assunto e 

compreendê-lo, buscar informações em fontes distintas, comparar ideias de diferentes 

autores, foi possível a redação de meu próprio texto com coerência e objetividade. 

Itens como a escolha do título da pesquisa, determinação dos objetivos, comparação 

de metodologias, entre outros, foram fundamentais para o enriquecimento da 

pesquisa. 

 Os encontros foram motivadores e contribuíram expressivamente para minha 

formação ao longo do curso. Me ofereceram subsídios importantes para a realização 

do presente trabalho no sentido de estruturar e elaborar a pesquisa. 

 

 

1Ver Anexo II. 
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1.5 PRÁTICAS PROFISSIONAIS SUPERVISIONADAS 

 

Adiante, constam as práticas profissionais supervisionadas durante o curso no 

Mestrado Profissional, realizadas em meus locais de trabalho e listadas com seus 

respectivos códigos. Foram quatro semestres atuando como músico da Orquestra 

Jazz Sinfônica e professor de Trompa e Prática de Banda no CEMEAR – Centro 

Municipal de Educação e Artes e no Conservatório de Música, na cidade de 

Guarulhos, SP. Os detalhes de cada uma dessas práticas estão localizados nos 

relatórios localizados no Apêndice I, nos quais são pormenorizadas as atividades 

desenvolvidas nas respectivas práticas. 

 

MUS D49 - Prática Orquestral 

Essa prática foi realizada nos quatros semestres do curso e em meu próprio 

trabalho, durante os ensaios da Orquestra Jazz Sinfônica e em concertos no Memorial 

da América Latina, no Auditório do Ibirapuera, na Sala São Paulo e em algumas salas 

de concerto do interior do estado de São Paulo.  

 

MUS D57 - Prática Docente em Ensino Individual Instrumental 

Essa prática desenvolvi durante os quatro semestres em aulas por mim 

ministradas aos alunos de trompa do CEMEAR – Centro Municipal de Educação e 

Artes de Guarulhos, SP, e do Conservatório de Música de Guarulhos, SP.  

A maioria dos alunos eram iniciantes e foram trabalhados conteúdos com o 

objetivo de oferecer subsídios para que estes alunos desenvolvessem conhecimentos 

técnico-musicais no instrumento e também iniciassem e desenvolvessem habilidades 

técnicas, expressivas, criativas e de repertório específico do instrumento, através de 

aulas individuais.  

 

 

MUS D51 - Prática de Banda 

Realizei esta prática como regente das Bandas Ritornello e Kakareco’s. Foi 

sem dúvida o meu principal laboratório na elaboração desse trabalho. Durante os 
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ensaios e concertos pude refletir sobre minha prática, ouvir os resultados musicais, 

experimentar arranjos adaptados, motivar e incluir todos os alunos indistintamente.  

Com certeza foi uma experiência de forte impacto na minha trajetória 

profissional como músico, professor, regente, pesquisador e principalmente no 

desenvolvimento do presente trabalho, que tematiza a adequação de arranjos.  

 

MUS D47 - Projeto de Conclusão Final  

No trabalho de conclusão, procurei adequar todas as informações recebidas ao 

longo do curso, seguindo estritamente a ordem e os parâmetros apontados pela 

direção do PPGPROM e de meu orientador. Em sua estrutura, o trabalho final aqui 

apresentado possui quatro eixos principais: o memorial, o artigo acadêmico, o produto 

final e os relatórios das práticas supervisionadas. 

 

1.6  CONSIDERAÇÕES  

 

A próxima etapa do meu projeto será publicar o produto final aqui apresentado, 

um Suplemento Didático para a Adequação de Arranjos. Espero, com esse próximo 

passo da pesquisa, que este trabalho possa contribuir de alguma forma para estimular 

regentes educadores que exercem a docência na prática de banda. A ideia é que o 

suplemento possa servir como ferramenta para auxiliar na sistematização da 

adequação de arranjos, de acordo com o nível musical do aluno recém-ingresso na 

prática de banda. Penso ainda que essa pesquisa poderá ser útil para tornar o 

aprendizado mais prazeroso e inclusivo. 

O PPGPROM da UFBA me ofereceu a oportunidade de desenvolver um 

trabalho que figura, ao mesmo tempo,  uma transformação conceitual da música na 

universidade, tendo em vista que esta se abre ao saber prático do estudante e, ainda, 

uma chance para o educador regente e o instrumentista prático estenderem seus 

conhecimentos e seu desenvolvimento no universo acadêmico.  
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2. ARTIGO ACADÊMICO 

 

A IMPORTÂNCIA DA ADEQUAÇÃO DE ARRANJOS PARA UMA PRÁTICA 

MUSICAL DIDÁTICA, MOTIVADORA E INCLUSIVA: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA NO CEMEAR – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ARTES 

DE GUARULHOS, SP 

 

Ary da Silveira Junior, PPGPROM UFBA – e-mail: arytrompa@hotmail.com 

 

RESUMO 

O propósito deste artigo consiste em destacar a importância didática da 

adequação de arranjos na prática de banda a partir de minha experiência no CEMEAR 

– Centro Municipal de Educação e Artes de Guarulhos, SP. Os arranjos didáticos 

costumam ser classificados por nível técnico, numerados a partir de um (1) até cinco 

(5) e seus subníveis, em ordem crescente de dificuldade. Essa divisão não atende aos 

alunos em sua totalidade. Sendo assim, uma adequação pedagógica desses arranjos 

torna-se uma ferramenta motivacional e inclusiva na prática de banda.  

 

Palavras-chave: Prática de banda; Inclusão; Adequação de arranjo; Educação 

Musical. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to highlight the didactic importance of the 

appropriateness of arrangements in the practice of band from my experience in 

CEMEAR - Municipal Center of Education and Arts of Guarulhos SP. The didactic 

arrangements are usually classified by technical level, numbered from one to five in 

ascending order of difficulty. Even so, this division does not serve students in their 

entirety. Thus, a pedagogical adequacy of these arrangements becomes a 

motivational and inclusive tool in band practice. 

 

Keywords: Band practice; Inclusion; Arrangement adequacy. 
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2.1 INTRODUÇÃO: O ENSINO E O REPERTÓRIO DIDÁTICO NA BANDA DE 

MÚSICA   

 

Existem diversas pesquisas na área do ensino de instrumentos de sopro e do 

repertório didático de bandas de música. Tais pesquisas ajudam a entender a 

importância do repertório dividido por nível de dificuldade dentro da instituição onde 

atuo2. Essa classificação do repertório é uma importante ferramenta pedagógica e 

didática, porque concede parâmetros técnicos inerentes ao desenvolvimento musical 

do aluno e consequentemente da performance da banda.  

Nas pesquisas do professor Joel Barbosa, os arranjos são classificados por nível 

técnico de dificuldade, e há uma tabela com parâmetros técnicos para os instrumentos 

de sopro. A tabela oferece importantes referências técnico-musicais, por meio de 

critérios como: tessitura, métrica, formula de compasso, tonalidade, andamento, 

dinâmica, articulação, ornamentos, duração da obra entre outros. Os arranjos são 

classificados por graus de dificuldade numerados de um (1) a cinco (5) e seus 

subníveis, sendo um (1), o grau de maior facilidade e cinco (5), o de maior 

complexidade.  

Mesmo com a classificação, percebo que os arranjos não garantem que todos 

os alunos sejam atendidos na totalidade. Isso acontece porque na música existem 

muitas variantes além dos critérios de avaliação dos níveis. Há singularidades 

inerentes ao aluno como idade, temperamento, o tipo do instrumento, facilidades ou 

dificuldades em passagens musicais específicas do arranjo. Sendo assim, percebi 

através de minha vivência prática como regente educador, que alguns alunos não 

conseguem tocar um determinado trecho do arranjo. Me questionei no sentido de 

como implementar no repertório algumas estratégias para atender a todos os alunos 

sem exceção, principalmente os recém-ingressos na prática de banda. 

É importante o olhar sensível e reflexivo do professor para assim indicar um 

caminho a ser seguido. Cada grupo possui uma dinâmica de funcionamento e a 

utilização de arranjos adaptados para os diversos níveis de desempenho é necessária 

 

2  Com a intenção de inserir a arte na proposta curricular da Rede Municipal de Educação de Guarulhos, foi criado 
em 10 de dezembro de 2015 o CEMEAR – Centro Municipal de Educação Artes. Atende crianças, adolescentes, 
jovens e adultos na iniciação artística. Trabalho na Prefeitura Municipal de Guarulhos desde 2010 e no CEMEAR 
desde sua criação, como professor de trompa e prática de banda.  
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na prática de banda. Essa deve ser uma estratégia para motivar os alunos de acordo 

com suas necessidades. 

Visando atender, motivar e incluir os alunos na prática de banda, costumo 

realizar adequações nos arranjos. Costumo, inicialmente de uma maneira 

simplificada, anotar na partitura individual do aluno os trechos de maior dificuldade 

técnica. A adequação de arranjos que desenvolvo, teve início dentro do CEMEAR – 

Centro Municipal de Educação e Artes de Guarulhos – SP com uma das bandas que 

coordeno, a Banda Ritornello. Essa prática será o objeto de meu produto final do 

presente mestrado. 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DA ESCOLHA DO ARRANJO  

 

Ao escolher um arranjo, levo em consideração o nível técnico de performance 

da banda. Analiso também o desenvolvimento técnico de cada aluno no seu 

instrumento e entendo que tem seu tempo de aprendizagem e de assimilação do 

arranjo a ser executado. Isso precisa ser respeitado para que a escolha do arranjo 

atenda a maioria dos alunos da prática de banda. Isso também motiva e inclui aquele 

aluno recém-admitido no grupo, como diz Mercês: 

Outro ponto a ser considerado, é a questão motivacional do jovem 
estudante, que ao deparar-se com um repertório que é corriqueiro ao 
grupo, vê-se instigado a assimilar rapidamente algo o qual ele, nem 
sempre, tem conhecimento técnico para suplantar. Essa situação, 
muitas vezes, é resolvida quando o mestre de música tem 
conhecimento para "criar partes facilitadas", evitando desânimo, 
incertezas que geram angústia no aprendizado, e possíveis 
desistências. (MERCÊS, 2015) 

 

A Banda Ritornello é uma banda com alunos iniciantes e tem em sua proposta a 

intenção de desenvolver a prática de banda como meio de expressão musical para os 

alunos e a comunidade de Guarulhos. É formada na sua maioria por crianças e 

adolescentes. Possui instrumentos de sopro (madeiras e metais): flautas, clarinetes, 

saxofones, trompetes, trompas, trombones, tubas e diversos instrumentos de 

percussão. Tem em seus respectivos repertórios músicas de diversos estilos, épocas 

e gêneros. 
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Amparado nos preceitos do método DA CAPO, de autoria do professor Joel 

Barbosa, levo também em consideração alguns aspectos como: tessitura, métrica, 

armadura de clave, andamento, figuras de nota/pausas, ritmo, dinâmica, articulação, 

instrumentação, duração do arranjo e o uso da percussão.  

Nele, o Prof, Dr. Joel Barbosa apresenta diversas referências. Adota, para os 

arranjos, uma tabela de parâmetros técnicos, com níveis de um (1) a cinco (5) e seus 

subníveis, sendo o nível um (1) de menor dificuldade e o cinco (5) de maior 

complexidade, oferecendo uma importante ferramenta para o desenvolvimento e 

aprimoramento da prática de banda, e servindo também como parâmetro para a 

escolha do repertório da banda. 

O nível um, é subdividido em quatro subníveis: 1-A, compreende cinco notas, 

podendo constar: compassos binário, ternário e quaternário, figuras como semibreve, 

mínima e semínima, com dinâmica livre; 1-B, tem o total de oito notas, a partir das 

cinco já existentes no nível anterior, as mesmas figuras musicais com suas respectivas 

pausas, acrescentados da nota pontuada e o tacet; 1-C, apresenta a colcheia e sua 

pausa junto com a fermata, somando-se mais quatro notas, a partir das oito já 

existentes; o 1-D, usa sequência quase cromática, ultrapassando uma oitava.  

O nível dois, compreende a inserção dos compassos dois por dois, alla breve, 

células rítmicas com colcheias e semicolcheias pontuadas, sincopas, contratempos e 

quadro de notas cromáticos em quase duas oitavas para cada instrumento. 

O nível três, apresenta em seu conteúdo, o compasso seis por oito, tonalidades 

em si bemol, mi bemol, fá maior e lá bemol maior, introdução aos compassos nove 

por oito e três por oito e novas células rítmicas.  

O nível quatro, trabalha com a ampliação da extensão dos instrumentos, 

tonalidades baseadas no ciclo das quintas, com relativos menores, quiálteras e 

sincopas e especificações técnicas inerentes a cada instrumento: ataque da nota, 

legato e flexibilidade facial.  

O nível cinco, compreende uma liberdade maior, trabalhando com compassos 

alternados com diferentes unidades de tempo, livre tessitura dos instrumentos. 

Apoiado nos parâmetros técnicos da tabela do Prof. Dr. Joel Barbosa, no 

desenvolvimento técnico dos alunos e da performance da banda, selecionei o arranjo 

de “Assum Preto”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, elaborado pelo professor 

Sidnei Borgani, e a composição do dobrado “Renascença”, de José Alberto Margini. 
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O arranjo e a composição eram compatíveis com o nível técnico musical da maioria 

dos alunos da banda. 

 

2.3 SELEÇÃO DOS TRECHOS MUSICAIS PARA ADEQUAÇÃO 

 

Todo o processo de adequação partiu de minha observação direta e atenta do 

comportamento técnico musical da banda. Resultou também de algum entendimento 

sobre instrumentação, que me apoiou na seleção dos arranjos3.  

Apesar de os arranjos serem divididos por nível de dificuldade nem todos os 

alunos, principalmente os recém-ingressos4 no grupo, conseguem executar o arranjo 

na totalidade.   

Iniciei o ensaio com a leitura do arranjo nível dois (2) “Assum Preto” de Luiz 

Gonzaga. Observei que dois alunos, no naipe das flautas, encontravam dificuldade na 

coordenação motora nos trechos das semicolcheias nos compassos 56 e 57.  

 

Foi também realizada a leitura da composição “Renascença”, de José Alberto 

Margini. A peça também serviu bem aos propósitos do grupo, com exceção de um 

trecho no naipe de trompetes. A dificuldade encontrada foi a tessitura aguda para o 

primeiro trompete. Consultei o professor do instrumento no CEMEAR e realmente o 

trecho exige um pouco mais de desenvolvimento técnico dos alunos nos compassos 

77, 78 e 79. 

 

 

 

3 Apresento nas referências bibliográficas alguns materiais sobre o assunto. 
4 A cada início de semestre o CEMEAR abre inscrições para as vagas remanescentes nas bandas. As vagas 
remanescentes são oriundas de alunos desistentes ou que se transferem para grupos musicais de nível 
intermediário. 
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Reservei o final do ensaio da banda para, junto com os alunos, anotar os 

referidos trechos: as semicolcheias, no naipe das flautas, da peça “Assum Preto” e a 

tessitura aguda, no naipe dos trompetes, no dobrado “Renascença”.  

 

2.4 A ADEQUAÇÃO DO ARRANJO 

 

Apesar de o aluno não dominar os trechos marcados, participa ativamente dos 

ensaios tocando as peças quase na totalidade, na medida de seu domínio técnico. 

Estuda, observa, arrisca e pratica muitas vezes com suporte do grupo. Os integrantes 

veteranos ajudam com dicas de dedilhado, fraseado, respiração, etc.  Isso traz 

motivação, desafio para superar obstáculos nos trechos com dificuldade e inclusão, à 

medida que faz com que o aluno permaneça na prática de banda, gerando um 

sentimento de pertencimento. Essa interação social entre os alunos estimula maior 

rendimento na aprendizagem instrumental, bem como na execução musical. 

Nos trechos marcados no “Assum Preto”, para o naipe das flautas, inicialmente 

os alunos não tocam as semicolcheias. Suprime-se esse trecho pela dificuldade na 

coordenação motora do dedilhado da flauta.  

Nos trechos marcados no dobrado “Renascença”, para o primeiro trompete, o 

aluno executa uma oitava abaixo. Torna-se necessário colocar o trecho uma oitava 

abaixo porque os alunos não possuem a tessitura necessária para a execução desse 

trecho. 

É costume marcarmos um ensaio de naipe, para praticar com os alunos os 

trechos com dificuldades. No naipe das flautas, na ocasião de um ensaio, por exemplo, 

passamos o trecho num andamento lento e repetindo algumas vezes,5 até que a 

coordenação motora do dedilhado ficasse de acordo com o andamento proposto pelo 

arranjador. Mesmo assim, dois alunos não conseguiram executar o trecho. Para 

solucionar esta dificuldade elaborei a adequação dessa passagem tutti6, na partitura 

individual. Nos compassos 56 e 57 substituí os grupos de semicolcheias por colcheias. 

No primeiro tempo do compasso 56, coloquei uma colcheia com a primeira nota do 

compasso. No segundo tempo desse compasso, coloquei também uma colcheia com 

 

5 Essa prática de repetição é incentivada como exercício para estudo em casa. 
6 Referência a uma passagem musical onde todos os componentes tocam juntos, diferente assim da passagem 
musical em que se toca apenas um instrumento, para o qual se escreve solo.  
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a primeira nota desse tempo.  O mesmo procedimento ocorreu no compasso 57. 

Nomeei essa adequação como “mudança rítmica”: 

Trecho da partitura original da flauta: 

Trecho com a adequação: 

 

No naipe dos trompetes, a marcação uma oitava abaixo resolveu o problema da 

tessitura e da execução do arranjo na totalidade. Porém, foi preciso fazer a adequação 

na partitura individual. Nomeei essa adequação como “oitava abaixo”: 

Trecho da partitura original do trompete: 

Trecho com a adequação: 

 

Procuro incentivar, motivar e apoiar os alunos a praticarem, até que tenham 

condições técnicas de executar as partes originais. As adequações e os ensaios 

extras são ações que complementam o trabalho de desenvolvimento técnico musical 

dos alunos.  

Compreendo que para o processo educacional é importante a participação ativa 

dos alunos como seres protagonistas, criativos, com bagagens culturais importantes, 

com musicalidade e potencialidades artísticas. Entendo a necessidade de criar 

espaços e ambientes para vivências inclusivas, mesmo diante das diferenças 

biológicas, culturais e sociais existentes. Como diz Queiroz, “a música é parte 

integrante do ser humano, não distinguindo raça, credo ou cultura, ou seja, a 

experiência da música é para todos” (QUEIROZ, 2001). 
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As adequações elevaram o nível da performance da banda no que diz respeito 

principalmente ao sincronismo e afinação, além de os alunos se sentirem mais 

seguros na hora da performance da banda. Percebi também que a motivação dos 

alunos recém-ingressos os induziu a superar os desafios nos estudos de um 

repertório. O estudo dos trechos nos ensaios de naipe e em casa, ajudaram não 

apenas os alunos recém-ingressos, mas também os veteranos no desenvolvimento 

técnico individual. Assim, não praticaram a técnica pela técnica, mas para o 

desenvolvimento musical de forma ampla a partir do repertório. Nesse sentido, o 

estudo técnico se tornou prazeroso, motivador, eficiente numa ordem de crescimento 

e desenvolvimento progressivo.  

Por meio de minha prática no CEMEAR, entendo que o papel do educador 

regente deve seguir no caminho da motivação, da inclusão, da provocação a novas 

experiências, na facilitação e inovação da aprendizagem. Deve preparar o aluno para 

interpretar diversas obras musicais e ir além da técnica, incentivar a expressividade, 

a criatividade e as habilidades interpretativas do aluno para seu aprimoramento na 

execução do instrumento. 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 O advento do ensino coletivo por meio da prática de banda é uma importante 

alternativa para a democratização do acesso ao estudo da música. Entendo, através 

de minha prática, ser necessário que o educador regente responsável pela prática de 

banda, esteja atento aos seus objetivos e capacitado para atuar e aperfeiçoar as 

mudanças necessárias em algumas ferramentas pedagógicas, para que esta ocorra 

de forma eficiente.  

Os procedimentos da adequação dos arranjos trouxeram resultados 

expressivos. Pude constatar que, no naipe das flautas, os alunos conseguiram praticar 

sem maiores complicações após dois ensaios de naipe7. Nos concertos posteriores, 

executaram o trecho marcado com segurança e sem dificuldades na coordenação 

motora, e os alunos que não conseguiram tocar o trecho original, executaram o trecho 

com a adequação sem causar prejuízos na performance da banda. No naipe dos 

 

7 Costumo programar ensaio de naipe a partir da necessidade de um trabalho técnico musical específico. São 
programados num dia fora do ensaio semanal da banda, antes ou depois do dia do ensaio. Tem duração de 1h. 
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trompetes, a adequação uma oitava abaixo solucionou a dificuldade na execução do 

trecho, sem a necessidade de ensaio de naipe. 
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3. PRODUTO FINAL: SUPLEMENTO DIDÁTICO 

 

SUPLEMENTO DIDÁTICO PARA ADEQUAÇÃO DE ARRANJOS PARA 

BANDA 

 

Ary da Silveira Junior 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 Em vários países a metodologia do ensino coletivo para instrumentos musicais 

tem forte relação com a disponibilização de arranjos didáticos divididos por nível de 

dificuldade e é amplamente empregada, em especial no que se refere às bandas de 

música. Já no Brasil, apesar de toda a tradição relacionada às bandas de música, os 

arranjos didáticos costumam ser divididos por nível de dificuldade de forma não 

sistematizada, principalmente os arranjos de música brasileira. Ressalta-se, dessa 

forma, a necessidade de novas pesquisas e desenvolvimento de trabalhos no que 

concerne ao repertório didático de música brasileira em que haja divisões por níveis 

de dificuldade, pois ainda são escassos, principalmente com arranjos de níveis um (1) 

e dois (2). 

 A partir de minha vivência profissional, observei que o repertório didático 

dividido por nível de dificuldade é uma importante ferramenta pedagógica e didática, 

concede parâmetros técnico-musicais inerentes ao desenvolvimento musical do aluno 

e da performance da banda. Porém, não garante que todos os alunos sejam atendidos 

na totalidade. Torna-se necessária a adequação dos arranjos, porque na música 

existem muitas variantes além dos critérios de avaliação dos níveis. Existem 

singularidades inerentes ao aluno, como idade, temperamento, o tipo do instrumento, 

facilidades ou dificuldades em passagens musicais específicas do arranjo.  

 Nesse sentido, este trabalho intenciona apresentar um suplemento para a 

adequação de arranjos. Ele é resultado de minha experiência prática, desenvolvida 

desde 2008 no CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes de Guarulhos, SP. 

Assim sendo, pretendo compartilhar algumas sugestões didáticas Como educador 

regente, com o objetivo de motivar e incluir os alunos na prática de banda, 

principalmente os recém-ingressos. 
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 Os objetivos do suplemento serão cumpridos se ele realmente contribuir para 

que a participação do aluno seja uma experiência inclusiva, motivadora, 

enriquecedora, prazerosa, e que ao mesmo tempo colabore para o seu 

desenvolvimento musical. Ressalto ainda a importância do olhar sensível e reflexivo 

do educador regente, para assim elaborar caminhos a serem seguidos no 

aprimoramento e desenvolvimento dos alunos na prática de banda. 

 Tenho vivenciado que o ensino coletivo por meio da prática de banda é uma 

importante alternativa para a democratização do acesso ao estudo da música. No 

entanto, percebo também ser necessário que o educador regente esteja atento aos 

seus objetivos e tenha capacidade de implementar as mudanças necessárias em 

algumas ferramentas pedagógicas, para que estas sejam de fato eficientes. Portanto, 

deve ser capaz de analisar e oferecer arranjos compatíveis com o nível técnico de sua 

banda. 

 Espero que esse suplemento seja uma ferramenta didático-pedagógica útil a 

todos aqueles que se dedicam à formação e ao desenvolvimento e aprimoramento 

musical das bandas no Brasil. Que ele contribua para a aplicação e sistematização da 

adequação de arranjos. É importante salientar, porém, que sistematização não implica 

em rigidez ou engessamento.  

Dessa forma, as sugestões aqui propostas são pontos de partida para o 

educador regente. O suplemento necessita então ser utilizado com criatividade, de 

modo a ser adequado a cada circunstância específica. Deve ainda abrir espaço para 

ideias no que tange à elaboração de novas adequações, além das que serão aqui 

descritas. 

 

3.2 ESCOLHA DO ARRANJO 

 Para a escolha de um arranjo, deve-se levar em consideração o nível técnico 

de performance da banda e aspectos como: tessitura, métrica, armadura de clave, 

andamento, figuras de nota/pausas, ritmo, dinâmica, articulação, instrumentação, 

duração do arranjo e o uso da percussão. É importante que se analise também o 

desenvolvimento técnico de cada aluno no seu instrumento. Entenda que cada aluno 

tem seu tempo de aprendizagem e de assimilação do arranjo a ser executado. Isso 

precisa ser respeitado para que a escolha do arranjo atenda a maioria dos alunos da 

prática de banda.  
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O arranjo não pode ser muito fácil, a ponto de criar desinteresse em superar 

desafios. Não pode ser difícil, de maneira que a maioria dos alunos da banda não 

consiga executá-lo. Converse com seus alunos, procure saber suas preferências 

musicais. Isso pode contribuir, motivar e incluir aquele aluno recém-admitido no grupo: 

Outro ponto a ser considerado, é a questão motivacional do jovem 
estudante, que ao deparar-se com um repertório que é corriqueiro ao 
grupo, vê-se instigado a assimilar rapidamente algo o qual ele, nem 
sempre, tem conhecimento técnico para suplantar. Essa situação, 
muitas vezes, é resolvida quando o mestre de música tem 
conhecimento para "criar partes facilitadas", evitando desânimo, 
incertezas que geram angústia no aprendizado, e possíveis 

desistências. (MERCÊS, 2015) 
 

 Podemos ter por referência o método DA CAPO do Prof. Dr. Joel Barbosa, que 

adota uma tabela de parâmetros técnicos em níveis de um (1) a cinco (5) e seus 

subníveis, sendo o nível um (1) o de menor dificuldade e o cinco (5) o de maior 

complexidade. O método oferece uma importante ferramenta didática para o 

desenvolvimento e aprimoramento da prática de banda. 

 O nível um, é subdividido em quatro subníveis: 1-A, compreende cinco notas, 

podendo constar os compassos binário, ternário e quaternário, figuras de valor como 

semibreve, mínima e semínima, com dinâmica livre; 1-B, tem o total de oito notas, a 

partir das cinco já existentes no nível anterior, as mesmas figuras musicais com suas 

respectivas pausas, acrescentados da nota pontuada e o tacet; 1-C, apresenta a 

colcheia e sua pausa junto com a fermata, somando-se mais quatro notas, a partir das 

oito já existentes; o 1-D, usa sequência quase cromática, ultrapassando uma oitava.  

 O nível dois, compreende a inserção dos compassos dois por dois, alla breve, 

células rítmicas com colcheias e semicolcheias pontuadas, síncopes, contratempos e 

quadro de notas cromáticos em quase duas oitavas para cada instrumento. 

 O nível três, tem o compasso seis por oito, tonalidades em si bemol, mi bemol, 

fá maior e lá bemol maior, introdução aos compassos nove por oito e três por oito e 

novas células rítmicas.  

 O nível quatro, trabalha com a ampliação da extensão dos instrumentos, 

tonalidades baseadas no ciclo das quintas, com relativas menores, quiálteras, 

sincopas e especificações técnicas inerentes a cada instrumento: ataque da nota, 

legato e flexibilidade facial.  

 O nível cinco, compreende uma liberdade maior, trabalhando com compassos 

alternados com diferentes unidades de tempo e livre extensão dos instrumentos. 



 
 
 
 

30 
 

 

 

3.3 SELEÇÃO DOS TRECHOS MUSICAIS PARA A ADEQUAÇÃO 

 O educador regente deve se atentar ao fato de que, apesar de o arranjo ser 

dividido por níveis de dificuldade, nem todos os alunos, principalmente os recém-

ingresso no grupo, conseguem executá-lo na totalidade. Deve iniciar a leitura com um 

olhar atento às dificuldades musicais de cada aluno e anotar em sua grade.   

 Reserve o final do ensaio para, junto com os alunos, marcar os trechos na sua 

partitura individual. O aluno deve ter consciência da necessidade do estudo individual 

dos trechos marcados. 

 

3.4 PROCEDIMENTO NA EXECUÇÃO 

  Apesar de o aluno não dominar os trechos marcados, pode participar 

ativamente dos ensaios tocando as peças quase na totalidade, na medida de seu 

domínio técnico. Isso traz motivação, desafio para superar obstáculos nos trechos 

com dificuldade e inclusão, à medida que permanece na prática de banda.  

Pratique, com a banda, na intenção de criar um ambiente prazeroso, 

colaborativo, agregador, motivador e que contribua para o aprimoramento da prática 

de banda. O estabelecimento de um ambiente saudável de trabalho, onde o 

aprendizado ocorre através da motivação, participação ativa e colaboração, aumenta 

a eficácia do ensino. 

Comece a leitura do arranjo num andamento mais lento e com a parte individual 

original para todos os alunos. Procure ler o arranjo até o final. Faça com que ouçam 

os colegas, percebam o ritmo, a textura, as articulações e outros aspectos do arranjo. 

Eles precisam experimentar os objetivos a serem alcançados. Após a leitura, repasse 

os trechos com dificuldade lentamente e sem repetir muitas vezes para que não se 

torne cansativo.  

Planeje o próximo ensaio com as adequações necessárias a partir de sua 

observação. Apresente a partitura individual com as adequações. Para que o ensaio 

não se torne cansativo, além do ensaio com toda a banda, programe ensaios de naipe, 

assim foca-se o trabalho no naipe e num trecho específico do arranjo. Sempre 

incentive os alunos a praticarem em casa. A seguir, alguns exemplos de 

possibilidades de adequação de arranjos que o educador regente poderá utilizar, 
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lembrando que tratam-se apenas de pontos de partida. Portanto, é importante 

conhecer as particularidades técnico musicais de cada aluno. 

 

3.4.1 ADEQUAÇÃO POR RÍTMICA: 

 

O ritmo, um dos elementos básicos da música, baseia-se na divisão do tempo 

por meio de combinações das figuras de notas/pausas, que resultam em infinitas 

variedades de frases e células rítmicas. 

O ritmo tem um papel importante na formação do aluno. Bater palmas e pés, por 

exemplo, são importantes experiências para o desenvolvimento do senso rítmico e a 

coordenação motora, além de iniciar o aprimoramento da leitura musical.   

O objetivo da adequação do arranjo por rítmica, vai de encontro à necessidade 

de desenvolvimento da habilidade de coordenação motora sem que o aluno deixe de 

participar do grupo.   

Seguem sugestões de algumas adequações rítmicas: 

 

Exemplo 1 

“Assum Preto”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, arr. Sidnei Borgani: 

Trecho original da parte individual da flauta: 

 

Trecho com a adequação: 

 

Exemplo 2 

Trecho original da parte individual do saxofone alto: 
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Trecho com a adequação: 

 

 

Exemplo 3 

Trecho original da parte individual do trombone: 

 

 

Trecho com a adequação: 

 

 

3.4.2 ADEQUAÇÃO POR EXTENSÃO (OITAVA ABAIXO): 

A extensão refere-se ao conjunto de notas, partindo da mais grave e indo até a 

nota mais aguda que um determinado instrumento é capaz de executar. Pode, assim, 

representar fisicamente todas as notas que um aluno pode tocar. 

A extensão é sem dúvida um parâmetro muito importante e deve ser considerado 

pelo educador regente. Executar um trecho rítmico com sincopas, por exemplo, não é 

fácil para um aluno iniciante. Mesmo assim pode-se resolver a dificuldade com alguns 

exercícios de percussão corporal ou por imitação: o educador regente toca o 

instrumento e o aluno repete a frase, entre outras estratégias. Porém, se oferecer uma 

passagem fora da extensão praticada normalmente pelo aluno, torna o 

desenvolvimento musical prejudicial e pode ser um malefício para a embocadura, 
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afinação e sonoridade. Portanto, a sensibilidade e olhar atento do educador regente 

na extensão individual do aluno é de fundamental importância para que o 

aprimoramento musical do aluno e da prática de banda sejam no tempo certo.  

 

Exemplo 1 

“Dobrado Renascença”, composição de José Alberto Margini: 

Trecho original da partitura do primeiro trompete: 

   

Trecho com a adequação: 

 

Exemplo 2 

“Carinhoso”, de Pixinguinha e João de Barro, arr. Daniel Pereira 

Trecho original da partitura individual da flauta: 

 

 

Trecho com a adequação: 

 

 

Exemplo 3 

“Bananeira”, de João Donato, arr. Luca Raele e Pablo Lopez 
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Trecho original da partitura individual do clarinete: 

 

 

Trecho com a adequação: 

 

 

3.4.3 ADEQUAÇÃO POR TACET: 

Tacet, é uma indicação de que o aluno deve silenciar no trecho anotado em sua 

partitura individual. 

As dificuldades rítmicas são situações que desmotivam o aluno, pois ele não tem 

maturidade técnica motora para executar parte do arranjo. A adequação por tacet 

deve oferecer a possibilidade de ele executar o trecho em que realmente possui o 

domínio técnico. Suprime-se, assim, na partitura individual do aluno, parte dos trechos 

musicais em questão.   

 

Exemplo 1 

“A Rã”, de João Donato, arr. Luca Raele e Pablo Lopez 

Trecho original da partitura individual do clarinete: 

 

Trecho com a adequação por Tacet: 
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Exemplo 2 

“Uma Brasileira”, de Herbert Viana e Carlinhos Brown, arr. Fabio Prado 

Trecho original da partitura individual do segundo clarinete: 

 

Trecho com a adequação por Tacet: 

 

 

Exemplo 3 

“Gavota”, de Heitor Villa Lobos, Arr. Luca Raele e Pablo Lopez 

Trecho original da partitura individual do saxofone tenor: 

 

 

Trecho com a adequação: 
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3.4.4 ADEQUAÇÃO POR COMBINAÇÃO TACET E OITAVA ABAIXO: 

 Existem trechos com maior exigência psicomotora e de extensão no 

instrumento. Torna-se necessário a adequação por tacet e uma oitava abaixo para 

que, gradualmente, o aluno possa desenvolver as habilidades, sendo assim uma 

estratégia de motivação. 

 

Exemplo 1 

“A Rã”, de Joao Donato, arr. Luca Raele e Pablo Lopez 

Trecho original da partitura individual do clarinete: 

 

Trecho com a adequação por combinação Tacet e Oitava abaixo: 

 

 

 

Exemplo 2 

“Eu só quero um xodó”, de Dominguinhos e Anastácia, arr. Welligton das Mercês 

Trecho original da partitura individual do eufônio: 

 

Trecho com a adequação: 
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Exemplo 3 

“Palhaço”, de Egberto Gismonti, arr. Rafael Leme 

Trecho original da partitura original do trompete: 

 

Trecho com a adequação: 

 

3.4.5 ADEQUAÇÃO POR COMBINAÇÃO RÍTMICA E OITAVA ABAIXO: 

 É comum o aluno recém-ingresso possuir dificuldade na articulação staccato8 

no agudo. Torna-se quase impossível se ele tiver que executar seu instrumento fora 

de sua extensão/tessitura, além de provocar sérios malefícios para a embocadura, 

sonoridade e afinação. 

 

Exemplo 1 

“Dobrado Renascença”, composição de José Alberto Margini 

Trecho original do segundo clarinete: 

 

8 Staccato (It., “destacado”) Diz-se de uma nota, durante a execução, separada de suas vizinhas por um 
perceptível silêncio de articulação e que recebe uma certa ênfase, não exatamente MARCATO, mas o oposto de 
LEGATO. O staccato é notado com um ponto, um traço vertical ou um sinal em forma de cunha. 

 



 
 
 
 

38 
 

 

 

Trecho com a adequação por Rítmica e Oitava Abaixo:  

 

Exemplo 2 

“Sitio do Pica Pau Amarelo”, de Gilberto Gil, arr. Rafael Leme 

Trecho original da partitura individual da trompa: 

 

Trecho com a adequação:  

 

Exemplo 3 

“Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento, arr. Ricardo Cardim 

Trecho original da partitura da flauta: 

Trecho com a adequação: 
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3.4.6 ADEQUAÇÃO POR RÍTMICA DA PERCUSSÃO: 

 Da mesma forma que nos instrumentos de sopro, o objetivo da adequação do 

arranjo por rítmica fundamenta-se na necessidade do desenvolvimento da habilidade 

de coordenação motora, sem que o aluno deixe de participar do grupo.  

 

Exemplo 1 

“Paula e Bebeto”, de Milton Nascimento, arr. Ricardo Cardim 

Trecho original da partitura individual da bateria: 

Trecho com a adequação: 

(Não é necessário acrescentar a pausa de semínima no primeiro e terceiro tempos do 

bumbo, pois está subentendido o preenchimento desse tempo pelo prato.) 

 

 dcExemplo 2 

“Bebe”, de Hermeto Paschoal, arr. Hudson Nogueira 

Trecho original da partitura individual da bateria: 
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Trecho com a adequação: 

É importante a indicação da manulação9 para a adequação técnica do aluno de nível 

iniciante. É interessante o bumbo ser escrito junto com o prato para o aluno associar 

com a subdivisão. Isso também facilita visualmente o entendimento da leitura musical. 

 

 

Exemplo 3 

“Bananeira” de João Donato, arr. Luca Raele e Pablo Lopez 

Trecho original da partitura individual da bateria: 

 

Trecho com a adequação: 

(O bumbo também deve ser escrito agrupado com o prato e a caixa para facilitar o 

entendimento da leitura musical.) 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES  

Esse suplemento tem a finalidade de dar suporte para o educador regente e é 

voltado principalmente ao aluno recém ingresso na prática de banda. Além de oferecer 

suporte, os exemplos acima apresentados são ideias que poderão ser desenvolvidas 

 

9 Termo utilizado por percussionistas e bateristas, na execução, para indicar a alternância no uso das mãos 
esquerda (E) e direita (D). 
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de acordo com a necessidade dos alunos. Crie novos exemplos, experimente novas 

combinações, crie outros caminhos para que a prática de banda se torne prazerosa e 

inclusiva. 

Ofereço este trabalho aos meus colegas educadores musicais do Projeto Guri – 

AAPG/SP e aos professores do CEMEAR e Conservatório de Música de Guarulhos, 

SP, que demonstram comprometimento com a música, dedicação e empenho no 

ensino dos instrumentos de sopro e percussão e, consequentemente, o 

aprimoramento da prática de banda. 
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APÊNDICE A – ARTIGO PARA OS ANAIS DO 4º FÓRUM PARA 

BANDAS FILARMÔNICAS - EMUS-UFBA – 2017 

 

 

ADEQUAÇÃO DE ARRANJOS PARA ALUNOS DO PROJETO GURI - AAPG 

ATRAVÉS DE UMA PRÁTICA MUSICAL INCLUSIVA: RELATO DE UMA 

EXPERIÊNCIA NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ARTES (CEMEAR) 

DE GUARULHOS-SP 

 

10*Ary da Silveira Junior  

11**Prof. Dr. Celso José Rodrigues Benedito 

 

RESUMO 

O propósito deste artigo é descrever uma prática musical motivadora e inclusiva 

através da adequação de arranjos. O Projeto Guri - AAPG disponibiliza arranjos para 

os educadores musicais divididos por nível técnico de dificuldade, numerados e 

padronizados de 0,5 (maior facilidade) a 3 (maior dificuldade). Mas divisão por nível 

técnico de dificuldade não atende os alunos na sua totalidade. A adequação torna-se 

necessária para o desenvolvimento musical do aluno, motivando-o e incluindo-o na 

prática de banda.  

Palavras-chave: prática de banda; inclusão; adequação de arranjo. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to describe a motivational and inclusive musical 

practice through the appropriateness of arrangements. The Guri - AAPG Project 

provides arrangements for musical educators divided by technical level of difficulty 

numbered and standardized considering 0.5 greater ease and 3 greater difficulty. Even 

 

10* Aluno no Programa de Pós-Graduação Profissional em Música da Universidade Federal da Bahia (PPGPROM 
UFBA). E-mail: arytrompa@hotmail.com 
11** Professor no PPGPROM UFBA. 
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so, the division by technical level of difficulty does not attend the students in their 

totality. Adequacy becomes necessary for the student's musical development by 

motivating and including the same in band practice. 

Keywords: band practice; inclusion; arrangement adequacy. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Projeto Guri é mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. 

É considerado o maior programa sociocultural brasileiro. Oferece, nos períodos de 

contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em 

música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e 

percussão, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. 

A Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG) é uma organização social de 

cultura que administra o Projeto Guri desde 2004. 

Atuo desde abril de 2008 no Projeto Guri - AAPG como coordenador técnico 

artístico-pedagógico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Existem diversas pesquisas relacionadas ao ensino de instrumentos de sopro 

e de repertório nas bandas de música. Aquelas com que tenho contato permanente 

são as de Barbosa (1994) e Benedito (2005; 2011). Elas me ajudam a entender a 

importância do repertório dentro das instituições em que atuo. 

Entendo que o repertório deve contribuir para o desenvolvimento musical da 

prática de banda. Deve oferecer oportunidade de crescimento técnico para os alunos 

na sua totalidade e ainda ser uma importante ferramenta de aprendizagem musical. 

No Projeto Guri - AAPG utilizamos arranjos divididos por nível técnico de 

dificuldade tendo como referência a Tabela de Parâmetros Técnicos para Sopros e 

Percussão do Guia prático para o regente de banda, uma publicação da Fundação 

Nacional de Artes (FUNARTE). 

A Tabela de Parâmetros Técnicos para Sopros e Percussão oferece 

importantes referências técnico-musicais para sopros, com critérios que resultam em 

graus de dificuldade numerados de 1 a 5, sendo 1 o grau de maior facilidade e 5 o de 
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maior complexidade para a execução. Englobam parâmetros como métrica, 

compassos, tonalidades das peças, andamento, dinâmica, articulação, ornamentos, 

orquestração, duração das obras, uso de instrumentos de percussão, os limites de 

extensão usados nas peças e adaptação à realidade brasileira (JARDIM, 2008). 

A disponibilização, aos educadores do Projeto Guri, de arranjos por nível de 

dificuldade, numerados e padronizados de 0,5 (maior facilidade) a 3 (maior 

dificuldade), não garante que todos os alunos sejam atendidos na totalidade. Na 

minha vivência noto que alguns alunos não conseguem tocar determinados trechos 

dos arranjos. 

 

A utilização de arranjos adaptados para os diversos níveis de 
desempenho que podem surgir em sala de aula, pode ser uma 
estratégia utilizada para motivar os alunos de acordo com suas 
necessidades, no entanto cada classe possui uma dinâmica própria de 
funcionamento, onde a sensibilidade e o olhar reflexivo do professor 
indicará o melhor caminho a ser seguido. Nessa mesma direção, a 
escolha adequada do repertório trabalhado com o grupo, segundo 
Tourinho (2002), pode exercer uma influência muito positiva na 
motivação do aluno. (DANTAS, 2017) 
 

Visando atender, motivar e incluir os alunos na prática de banda na totalidade, 

realizo adaptações através de anotações nas partituras individuais nos trechos de 

dificuldade técnica de execução. Esse procedimento realizo numa instituição de nome 

Centro Municipal de Educação e Artes (CEMEAR), de Guarulhos-SP, como professor 

de trompa e prática de banda desde agosto de 2010. 

De acordo com o Decreto Municipal no 33045 de 10 de dezembro de 2015, o 

CEMEAR foi criado 

 

Considerando que o processo de inserir a arte na proposta curricular da 
Rede Municipal de Guarulhos [...] tem como objetivo reunir 
metodologias e técnicas que abordam os saberes artísticos com os 
princípios gerais da educação, tendo como foco o educando em seu 
processo de aprendizagem e desenvolvimento plenos (QSN 2010); e  
Considerando que é imprescindível garantir o ensino da Arte como 
direito de todos e de cada um, dentro dos diferentes Tempos da Vida, 
alicerçando potencialidades que levarão a todos e a cada um à 
consciência de seu lugar, de seu pertencimento enquanto humanos, na 
sociedade em que vivem, aprendem, sonham e desejam “ser mais e 
melhor”, hoje e sempre (QSN 2010) (GUARULHOS, 2015) 
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ESCOLHA DO ARRANJO 

Ao separar um arranjo, levo em consideração o nível técnico de performance 

da banda. Analiso também o desenvolvimento técnico de cada aluno no seu 

instrumento. Entendo que cada aluno tem seu tempo de aprendizagem e de 

assimilação dos fundamentos técnicos em seu respectivo instrumento. Isso precisa 

ser respeitado para que a escolha atenda a maioria dos alunos de prática de banda. 

Isso também motiva e inclui aquele aluno recém-admitido no grupo. 

 

Outro ponto a ser considerado, é a questão motivacional do jovem 
estudante, que ao deparar-se com um repertório que é corriqueiro ao 
grupo, vê-se instigado a assimilar rapidamente algo o [sic] qual ele, nem 
sempre, tem conhecimento técnico para suplantar. Essa situação, 
muitas vezes, é resolvida quando o mestre de música tem 
conhecimento para "criar partes facilitadas", evitando desânimo, 
incertezas que geram angústia no aprendizado, e possíveis 
desistências. (MERCÊS, 2015) 

 

O procedimento de adequação de arranjos que vou relatar acontece no 

CEMEAR com as Bandas Ritornello e Kakareco’s, que têm em sua proposta a 

intenção de desenvolver a prática de banda como meio de expressão musical para a 

comunidade de Guarulhos. 

A Banda Ritornello é formada na sua maioria por crianças e adolescentes e a 

Kakareco’s, principalmente por jovens e adultos. Possuem instrumentos de sopro 

madeiras e sopro metais – flauta, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, 

tuba – e diversos instrumentos de percussão. Têm em seu repertório músicas de 

diversos estilos, épocas e gêneros. 

 

 

MARCAÇÕES 

Recentemente iniciei os ensaios para a preparação das peças “Renascença – 

dobrado”, de José Alberto Margini, com a Banda Ritornello e “Assum Preto”, de Luiz 

Gonzaga, com a Banda Kakareco’s. 

Após a leitura de “Assum Preto” observei, no naipe das flautas, dificuldade nos 

trechos das semicolcheias nos compassos 6, 56 e 57. A leitura também aconteceu 

com o dobrado “Renascença”, com a Banda Ritornello. A dificuldade encontrada foi 

na extensão aguda da passagem do primeiro trompete nos compassos 77, 78 e 79. 
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Reservei o final do ensaio de cada banda para, junto com os alunos, anotar os 

referidos trechos das semicolcheias e de extensão aguda. 

Figura 1 – Partitura individual sem marcação    

 

Fonte: Acervo do autor – Composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira com 

arranjo de Sidnei Borgani, 2015. 
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Figura 2 – Partitura individual com marcação

 

Fonte: Acervo do autor – Composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira com 

arranjo de Sidnei Borgani, 2015. 
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Figura 3 – Partitura individual sem marcação

 

Fonte: Acervo do autor – Composição de José Alberto Margine, [19 - -] 
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Figura 4 – Partitura individual com marcação

 

Acervo do autor – Composição de José Alberto Margine, [19 - -]. 

 

 

PROCEDIMENTO NA EXECUÇÃO 
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Foi possível observar que mesmo os alunos que não dominavam os trechos 

marcados participam ativamente dos ensaios. A estratégia adotada gerou motivação, 

superação de obstáculos e inclusão a medida que promoveu a participação de todos 

no grupo.  Benedito (2017) destaca a importância de uma didática motivadora no 

ensino musical: 

 

Ao contemplar suas atitudes didáticas, podemos identificar a maneira 
pela qual o mestre obtém a motivação e o interesse de seus alunos 
para o aprendizado do instrumento. A origem dos musicistas, antes do 
ingresso nas bandas, se relaciona com a presença física e 
musicalizadora de uma filarmônica na comunidade. Isso determina um 
fator de motivação e interesse dos alunos a participarem da corporação. 
(BENEDITO, 2017) 

 

Em “Assum Preto”, os trechos marcados para o naipe de flautas não são 

executados inicialmente. Em “Renascença”, os trechos marcados para o primeiro 

trompete são executados uma oitava abaixo. O fato de esses trechos ficarem 

marcados na partitura individual incentiva os alunos a praticá-los até que tenham 

condições técnicas de executá-los. 

 

 

CONCLUSÃO 

Na minha prática no CEMEAR entendo que o papel do professor é o de 

motivador, proporcionador de inclusão, além de facilitador da aprendizagem. 

Trazendo essa prática para a atuação na gestão no Projeto Guri - AAPG, 

entendo que a inclusão se faz com motivação, conhecimento da realidade e respeito 

ao limite musical do aluno. Isso pode garantir o sentimento de pertencimento na 

prática de banda. 

Compreendo que para o processo educacional é fundamental a participação 

ativa dos alunos como seres criativos, com bagagens culturais importantes, com 

musicalidade e potencialidades artísticas. Nesse processo, procuro criar espaços e 

ambientes para vivências inclusivas, mesmo com as diferenças biológicas, culturais e 

sociais existentes. 

Na minha vivência profissional busco a aprimoramento pedagógico-musical 

aliado ao comprometimento com a música para, assim, oferecer uma prática musical 
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inclusiva. A música é parte integrante do ser humano, não distinguindo raça, credo ou 

cultura, ou seja, a experiência da música é para todos (QUEIROZ, 2001). 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIOS DE REGISTRO DE PRÁTICAS 

PROFISSIONAIS ORIENTADAS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ary da Silveira Junior 

Matrícula: 217123758 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 2017.1 

 

Código Nome da Prática 

MUS D 48 Oficina de Prática Técnico Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Profº Dr Celso José Rodrigues Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Orientação de aluno, quarteto de trompa e quinteto de metais 

 

2) Carga Horária Total: 9 hs 

 

3) Locais de Realização: Auditório e Sala Tim – UFBA  

 

4) Período de Realização: 18 e 19.07.2017- 05.09.2017 - 03.10.2017  

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) 18.07.2017 - Ensaio orientado de quarteto de trompas – Repertório: “Manhã de 

Carnaval” de Luiz Bonfá, arr. Sidnei Borgani - 2 hs 

 

b) 19.07.2107 – Ensaio orientado de quinteto de metais (4 trompas e 1 tuba) – 

Repertório: “Cinco Coringas e um Az - Antes só do que mal acompanhado” composição de 

Cyro Pereira - 2 hs. 
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c) 03.10.2017 – aula individual para o aluno Uriel Borges e Durvalino Cruz – 2 hs. 

 

d) 29.11.2017 – aula individual para o aluno Uriel Borges – 1 h. 

 

 

6) Total de ensaios e orientação: 7 hs 

 

7) Objetivos a serem alcançados com a prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios camerísticos. 

 

b) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual para recitais e audições 

orquestrais para alunos de trompa. 

 

8) Possíveis produto resultante da prática: 

 

a) Relatório/memorial da prática 

 

9) Orientação: 

 

9.1) Carga horária da Orientação: 1h 

 

9.2) Formato da Orientação: 1 encontro presencial preparatório sobre o levantamento 

de informações auxiliares dos alunos a serem ouvidos e do repertório a ser trabalhado – 1 h 

 

Total: 2 h 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ary da Silveira Junior 

Matrícula: 217123758 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 2017 

 

Código Nome da Prática 

MUS D 49 Prática Orquestral 

 

Orientador da Prática: Profº Dr Celso José Rodrigues Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática como trompista na Temporada Jazz Sinfônica 

 

2) Carga Horária Total: 528:30 hs 

 

3) Locais de Realização: Sala São Paulo, Auditório Claudio Santoro - Campos do 

Jordão SP, Teatro Caetano de Campos SP, Auditório do Ibirapuera SP, Memorial da América 

Latina SP, Teatro Sergio Cardoso SP, Teatro Vermelhos Ilhabela SP, Teatro Municipal SP, 

Teatro Polytema Jundiaí SP. 

 

4) Período de Realização: 04.04 de 2017 a 29.09.2018 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico – análise de 

partituras, gravações e textos sobre as obras a serem executadas pela Jazz Sinfônica Brasil 

– 5 hs 

 



 
 
 
 

60 
 

 

b) Ensaios e concertos de 37 programas da ORQUESTRA JAZZ SINFÔNICA BRASIL: 

 

b.1) Concerto: 9 de abril na Sala São Paulo 

 

Regente: Fábio Prado  

 

Solistas: Paula Valente (saxofone), Marcelo Guelfi (piano), Daniel Alain (flauta), Michel 

Moraes (clarinete), Lourdes Carvalho (flautim), Marco Delfino (tuba). 

 

Repertório: “Cheguei”, Pixinguinha (Arranjo: Proveta [Nailor Azevedo]); “Pixinguinhando 

– Fantasia sobre temas de Pixinguinha”, Tiago Costa; “Carinhoso”, Pixinguinha (Arranjo: Fabio 

Prado); “Rosa”, Pixinguinha (Arranjo: Rodrigo Morte); “Segura Ele”, Pixinguinha (Arranjo: 

Proveta [Nailor Azevedo]); “Tô Fraco”, Pixinguinha (Adaptação: Fabio Prado); “Desprezado”, 

Pixinguinha (Arranjo: Edson Alves); “Lamentos”, Pixinguinha (Arranjo: Fabio Prado); “Urubu 

malando”, Pixinguinha (Arranjo: Proveta [Nailor Azevedo]); “Vou vivendo”, Pixinguinha 

(Arranjo: Cyro Pereira). 

 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concertos (04.04 a 09.04) 10:30 h 

 

b.2) Concerto Didático: 18 de abril na Sala São Paulo 

 

Regente: Fabio Prado 

 

Repertório: “Chiquito no Frevo”, Nelson Ayres; “Tema do Batman”, Danny Elfman 

(Arranjo: Jay Bocook); “Paganini no Frevo”, Cyro Pereira; “Fever”, John Davenport & Ediie 

Cooley; “Primeiro Amor”, Patapio Silva; “Turma do Arrepio”, Roberto Tibiriçá e Fabio Prado; 

“Tico-Tico no Fuba”, Zequinha de Abreu (Arranjo: Fabio prado); “Passo do Elefantinho”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fabio Prado); “Tema do Sitio do Pica-Pau Amarelo”, Gilberto Gil (Arranjo: 

Fernando Correa); “Fanfarra da Fox”, Elmer Bernstein (Arranjo: Fabio Prado); “Tema de 

Guerra nas Estrelas”, John Williams (Arranjo: Fabio Prado); “Pantera Cor-de-Rosa”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fabio Prado); “Minnie the Moocher”, Cab Calloway e Irving Mills (Arranjo: 

Fabio Prado); “Frevo de Orfeu”, Vinicius de Moraes (Arranjo: Nelson Ayres). 

 

Cronograma e carga horária: 2 ensaios e 1 concerto (11.04 a 18.04) 7:30 h 

 

b.3) Concerto: 28 de abril no Teatro Claudio Santoro - Campos do Jordao 
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Regente: Fabio Prado 

 

Repertório: “Chiquito no Frevo”, Nelson Ayres; “Tema do Batman”, Danny Elfman 

(Arranjo: Jay Bocook); “Paganini no Frevo”, Cyro Pereira; “Fever”, John Davenport & Ediie 

Cooley; “Primeiro Amor”, Patapio Silva; “Turma do Arrepio”, Roberto Tibiriçá e Fabio Prado; 

“Tico-Tico no Fuba”, Zequinha de Abreu (Arranjo: Fabio prado); “Passo do Elefantinho”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fabio Prado); “Tema do Sitio do Pica-Pau Amarelo”, Gilberto Gil (Arranjo: 

Fernando Correa); “Fanfarra da Fox”, Elmer Bernstein (Arranjo: Fabio Prado); “Tema de 

Guerra nas Estrelas”, John Williams (Arranjo: Fabio Prado); “Pantera Cor-de-Rosa”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fabio Prado); “Minnie the Moocher”, Cab Calloway e Irving Mills (Arranjo: 

Fabio Prado); “Frevo de Orfeu”, Vinicius de Moraes (Arranjo: Nelson Ayres). 

 

Cronograma e carga horária: 2 ensaios e 1 concertos (24.04 a 28.04) 7:30 h 

 

b.4) Concerto Didático: 25 de maio no Teatro Caetano de Campos 

 

Regente: Fábio Prado 

 

Repertório: “Chiquito no Frevo”, Nelson Ayres; Tema do Batman, Danny Elfman 

(Arranjo: Jay Bocook); “Paganini no Frevo”, Cyro Pereira; “Fever”, John Davenport & Eddie 

Cooley; “Primeiro Amor”, Patápio Silva; “Turma do Arrepio”, Roberto Tibiriçá e Fábio Prado; 

“Tico-Tico no Fubá”, Zequinha de Abreu (Arranjo: Fábio Prado); “Passo do Elefantinho”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fábio Prado); “Tema do Sìtio do Pica-Pau Amarelo, Gilberto Gil (Arranjo: 

Fernando Correa); “Fanfarra da Fox”, Elmer Bernstein (Arranjo: Fábio Prado); “Tema de 

Guerra nas Estrelas”, John Williams (Arranjo: Fábio Prado); “Pantera Cor-deRosa”, Henry 

Mancini (Arranjo: Fábio Prado); “Minnie the Moocher”, Acb Calloway e Irving Mills (Arranjo: 

Fábio Prado); “Frevo de Orfeu”, Vinícius de Moraes (Arranjo: Nelson Ayres). 

 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 1 concerto (18.05 a 25.05) 13:30 h 

 

b.5) Concerto: 08 de julho, Campos do Jordão 

 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Cheguei”, Pixinguinha (Arranjo: Proveta [Nailor Azevedo]); “Pixinguinhando - 
Fantasia sobre temas de Pixinguinha”, Tiago Costa; “Carinhoso”, Pixinguinha (Arranjo: Fábio 
Prado); “Rosa”, Pixinguinha (Arranjo: Rodrigo Morte); “Segura Ele”, Pixinguinha (Arranjo: 
Proveta [Nailor Azevedo]); “To Fraco”, Pixinguinha  
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(Adaptação: Fábio Prado); “Desprezado”, Pixinguinha (Arranjo: Edson Alves); “Lamentos, 
Pixinguinha (Arranjo: Fábio Prado); “Urubu malando”, Pixinguinha (Arranjo: Proveta [Nailor 
Azevedo]); “Vou vivendo”, Pixinguinha (Arranjo: Cyro Pereira);  

 

Solistas: Paula Valente (Saxofone); Marcelo Guelfi (Piano); Daniel Alain (Flauta); Michel 

Moraes (Clarinete); Lourdes Carvalho  (Flautim); Marco Delfino (Tuba). 

 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 1 concerto (03.07 a 08.07) 13:30h 

 

b.6) Concerto: 05 de agosto, Teatro Vermelhos, Ilhabela SP 

 

Regente: Joao Mauricio Galindo 

 

Repertório: “Vera Cruz”, Milton Nascimento (Arranjo e orquestração: Cyro Pereira); 

“Estrepolia Eletrica”, Moraes Moreira (Arranjo: Luiz Arruda Paes); “The Saga os Jenny Moritat 

von ackie Messe Der Song von Manderlay”, Kurt Weil; “Lillie Marlene”, Norbert Schultze; 

“Milord”, Marguerite Monnot (Letra: G. Moustaki; Arranjo: Carsten Gerlitz); “Cabaret”, John 

Kander (Letra: Fred Ebb; Arranjo: Carsen Gerlitz); “All the Jazz”, John Kander (Arranjo: Carsen 

Gerlitz); “Moondance”, Van Morrison (Arranjo: Mark Lambert); “I got Rhythm / Naughty Baby”, 

George Gershwin (Arranjo: Mark Lambert); “Preludio para el Ano 3001 Yo Soy Maria Che... 

Tango... Che! Oblivion”, Astor Piazolla (Arranjo: Nicolas Guershberg); “Falling in Love (Ich 

Bin)”, Friedrich Hollaender; “Amsterdam Ne me Quitte Pas Je NeSais Pas”, Jacques Brel; 

“Avec le Temps”, Leo Ferre (Orquestracao: R. Ziegler). 

Cronograma e carga horária: 13 ensaios, 1 concerto (11.07 a 04.08) 40:10h 

 

b.7) Concertos: 18 e 19 de agosto, Auditório Ibirapuera 

 

Regente: Joao Mauricio Galindo e Fabio Prado 

 

Repertório: “Gonzagueana – Fantasia sobre temas de Luiz Gonzaga”, Cyro Pereira; “E 

de fazer chorar”, Luiz Bandeira (Arranjo: Inaldo “Spok” Albuquerque); “Danca Caymminiana 

(Doralice, Maricotinha, Modinha para Teresa Batista, Voce ja foi a Bahia?)”, Dorival Caymmi 

(Arranjo e orquestração: Tiago Costa); “Vera Cruz”, Milton Nascimento (Arranjo e 

orquestração: Cyro Pereira); “Beijo Partido”, Toninho Horta (Arranjo: Wagner Tiso); “Folhas 

Secas e O Sol Nascera Amanha”, Nelson “Cavaquinho Antonia da Silva” e Angenor “Cartola” 

de Oliveira (Arranjo e orquestração: Tiago Costa); “Aquarela para o Ary – Fantasia sobre 

temas de Ary Barroso”, Cyro Pereira; “Tropicalia”, Caetano Veloso (Arranjo e orquestração: 
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Ruria Duprat; “Rio Amazonas”, Dori Caymmi; “Medley Adoniran Barbosa (Saudosa Maloca, 

Tiro ao Alvaro, Trem das Onze)”, Adoniran Barbosa (Arranjo e orquestração: Tiago Costa. 

 

Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e 2 concertos (10.08 a 19.08) 17 hs 

 

b.8) Concertos: Jazz Sinfonia e Nel Ayres Trio, Theatro Municipal de São Paulo 

 

Regente: Joao Mauricio Galindo 

 

Solista: Nelson Ayres (piano), Alberto Luccas (baixo), Ricardo Mosca (bateria). 

 

Repertório: “Zanzibar”, Edu Lobo (Arr: Nelson Ayres) ; “Olé”, Nelson Ayres; “Bye Bye 

Brasil”, Menescal e C. Buarque (Arr: Nelson Ayres); “Preludio e Aria das Bachianas Brasileiras 

No4”, Heitor Villa Lobos (Arr. Nelson Ayres) “Saudades do Brasil”, Antônio Carlos Jobim (Arr: 

Nelson Ayres); “Odeon”, Ernesto Nazareth (Arr: Nelson Ayres); “Cidade Encantada”, Nelson 

Ayres; “Só Xote”, Nelson Ayres; “Perto do Coração”, Nelson Ayres, “Veranico de Maio”, Nelson 

Ayres. Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 1 concerto (21.08 a 27.08) 13h 

 

b.9) Concerto: 17 de setembro na Sala São Paulo – Matinais Sala São Paulo 

 

Regente: Joao Mauricio Galindo 

 

Repertório: “La Fiesta”, Chick Corea; “Monkish (sobre temas de Thelonious Monk)”, 

Rodrigo Morte; “Sailing”, Gokhan Somel; “Oito e Meio”, Nino Rota (Arranjo e orquestração: 

Rodrigo Morte); “Tango pour Claude”, Richard Galliano (Arranjo e orquestração: Cintia Zanco); 

“Por Una Cabeza”, Carlos Gardel e Alfredo Le Pera (Arranjo e orquestracao: Cintia Zanco); 

“Memorias de um Abuelo”, Aldo Lopez Gavilan (Arranjo: Marcelo Ghelfi); “Gaia”, Ray Lema 

(Arranjo e orquestracao: Rodrigo Morte); “Oh Sen Sen Sen”, Richard Bona (Arranjo e 

orquestracao Robertinho Carvalho. 

Cronograma e carga horária: 8 ensaios e 1 concertos (29.08 a 24.09) 25:40h 

b.10) Concertos: 24 de setembro no Theatro Municipal de São Paulo - Jazz Sinfônica + 

Spok 

 

Regente: João Maurício Galindo 

 

Solistas: Spok (saxofone e voz) e Adelson da Silva (bateria). 
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Repertório: “Clarinada – fanfarra” (Arr: Maestro Duda); “Passo de Anjo – frevo de rua”, 

Spok  / João Lira (Arr: Spok); “Quem Sabe – modinha”, Carlos Gomes (Arr: Maestro Duda); 

“Frevo em Goiânia – frevo de rua”, Maestro Duda; “Os Domingos no Poço – quadrilha”, 

Candido Lira (Arr: Maestro Duda); “Dia de Frevo – frevo de rua”, Maestro Duda; “No Coreto – 

polca”, Maestro Duda; “Capenga – frevo”, Eugênio Fabrício (Arr: Maestro Duda); “Odeon – 

maxixe”, Ernesto Nazareth (Arr: Maestro Duda); “Desculpe-me Nazareth – frevo de Rua”, 

Fernando e Reinaldo de Oliveira (Arr: Maestro Duda); “Canhão 75 – dobrado”, Nino Galvão 

(Arr: Maestro Duda); “Canhão 75 – frevo”, Nino Galvão (Arr: Spok); “Folião Ausente – frevo 

de rua”, Sivuca (Arr: Spok/Nilson Lopes); “Relembrando o Norte – frevo de rua”, Severino 

Araújo (Arr: Maestro Duda); “Mexe com Tudo – frevo de rua”, Levino Ferreira (Arr: Maestro 

Duda); “Cabelo de Fogo – frevo de rua”, Maestro Nunes (Arr: Maestro Duda); “Cocada – frevo 

de rua”, Lorival Oliveira (Arr: Nilson Lopes); “Último Regresso - frevo de bloco”, Getúlio 

Cavalcanti (Arr: Spok); “Último Dia – frevo de rua”, Levino Ferreira (Arr: Spok/Nilson Lopes); 

“Sabe Lá O Que É Isso - frevo canção”, João Santiago (Arr: Spok); “Vassourinhas – frevo de 

rua”, Mathias da Rocha/Joana Baptista (Arr: Spok); “É de Fazer Chorar – frevo canção”, Luis 

Bandeira (Arr: Spok/Nilson Lopes). 

 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concerto (19.09 a 24.09) 10:30 h 

b.11) Concertos: 29 de setembro Concertos Didáticos na Sala São Paulo 

 

Regente: Fabio Prado 

 

Repertório: “He’s a Pirate”, Klaus Badelt, (Arranjo: Fabio Prado); “Star Trek I: Main Title”, 

Jerry Goldsmith (Arranjo: Fabio Prado); “Gladiador”, Hans Zimmer (Aranjo: Fabio Prado); “Big 

Country”, Jerome Morros (Arranjo: Fabio Prado); “Two Kites”, Tom Jobim (Arranjo: Claus 

Ogerman); “16 Toneladas”, Merle Travis (Arranjo: Fabio Prado); “O Fino do Choro 2”, Cyro 

Pereira (Adaptacao: Fabio Prado); “Apollo 13”, James Horner (Arranjo: Fabio Prado); “Missao 

Impossivel”, Lalo Schifrin (Arranjo: Fabio Prado); “Trashin’ the Camp”, Phil Collins (Arranjo: 

Fabio Prado); “Smoke on the Water”, Ritchie Blackmore / Ian Gillan / Roger Glover / Jon Lord 

/ Ian Paice (Arranjo: Fabio Prado). 

Cronograma e carga horária: 1 ensaio e 1 concerto (28.09 a 29.09) 3:50h 

b.12) Concerto Didático: 20 de outubro na Sala São Paulo 

 

Regente: Fábio Prado 
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Repertório: “He’s a Pirate”, Klaus Badelt, (Arranjo: Fabio Prado); “Star Trek I: Main Title”, 

Jerry Goldsmith (Arranjo: Fabio Prado); “Gladiador”, Hans Zimmer (Aranjo: Fabio Prado); “Big 

Country”, Jerome Morros (Arranjo: Fabio Prado); “Two Kites”, Tom Jobim (Arranjo: Claus 

Ogerman); “16 Toneladas”, Merle Travis (Arranjo: Fabio Prado); “O Fino do Choro 2”, Cyro 

Pereira (Adaptacao: Fabio Prado); “Apollo 13”, James Horner (Arranjo: Fabio Prado); “Missao 

Impossivel”, Lalo Schifrin (Arranjo: Fabio Prado); “Trashin’ the Camp”, Phil Collins (Arranjo: 

Fabio Prado); “Smoke on the Water”, Ritchie Blackmore / Ian Gillan / Roger Glover / Jon Lord 

/ Ian Paice (Arranjo: Fabio Prado). 

 

Cronograma e carga horária: 1 ensaio e 1 concerto (19.10 a 20.10) 04:30h 

b.13) Concerto: 03 de novembro Mostra Internacional de Cinema no Parque Ibirapuera 

 

Regente: Fábio Prado 

 

Repertório: “He’s a Pirate”, Klaus Badelt, (Arranjo: Fabio Prado); “Star Trek I: Main Title”, 

Jerry Goldsmith (Arranjo: Fabio Prado); “Gladiador”, Hans Zimmer (Aranjo: Fabio Prado); “Big 

Country”, Jerome Morros (Arranjo: Fabio Prado); “Two Kites”, Tom Jobim (Arranjo: Claus 

Ogerman); “16 Toneladas”, Merle Travis (Arranjo: Fabio Prado); “O Fino do Choro 2”, Cyro 

Pereira (Adaptacao: Fabio Prado); “Apollo 13”, James Horner (Arranjo: Fabio Prado); “Missao 

Impossivel”, Lalo Schifrin (Arranjo: Fabio Prado); “Trashin’ the Camp”, Phil Collins (Arranjo: 

Fabio Prado); “Smoke on the Water”, Ritchie Blackmore / Ian Gillan / Roger Glover / Jon Lord 

/ Ian Paice (Arranjo: Fabio Prado). 

 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 1 concerto (26.09 a 02.11) 16:30 h 

b.14) Concerto: 10 e 11 de novembro no Auditório do Ibirapuera 

 

Regente: Fábio Prado 

 

Solistas: Solo de flauta: Maria de Lourdes Carvalho  
Solo de clarinete: Michel Moraes, clarineta 

 

Repertório: “Baião da Suíte Brasiliana no. 1”, Cyro Pereira; “Mãe Iracema”, Moacir Santos 
(Arr. e orq.: Rodrigo Morte); “Surfboard”, Tom Jobim (Arr. e orq.: Cyro Pereira); “Quebrando o 
Côco”, Rodrigo Morte;  “Rio Negro”, César C. Mariano (Arr: Rodrigo Morte; Adapt.: Fábio 
Prado) 
“Palhaço”, Egberto Gismonti (Arr. e orq.: Marcelo Ghelfi); “Demais”, Tom Jobim (Arr. e orq.: 
Rodrigo Morte); “Baião de Lacan”, Guinga (Arr. e orq.: Rodrigo Morte); “A Lyra do Lyra – 
fantasia sobre temas de Carlos Lyra”, Cyro Pereira; “Tico Tico no Fubá”, Zequinha de Abreu 



 
 
 
 

66 
 

 

(Arr. Nelson Ayres; Orq.: Fábio Prado); “A Sereia Voou”, Mozart Terra (Arr: Fábio Prado); “Fé 
Cega, Faca Amolada”, Milton Nascimento (Arr. e orq.: Nelson Ayres). 

 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 2 concertos (06.11 a 11.11) 12 h 

b.15) Concerto: 15 e 16 de dezembro – Concerto de Reabertura Memorial da América 

Latina 

Regente: João Mauricio Galindo e Fábio Prado 

Repertório: Letras e Composição: Cezar Ebert; “Um Novo Mundo” (Arranjo e 

orquestração: Cintia Zanco); “Dança do Planeta”, (Arranjo e orquestração: Douglas Fonseca); 

“Amazônia” (Arranjo e orquestração: Fábio Prado); “O Vento” (Arranjo e orquestração: Rodrigo 

Morte); “Cerrado & Caatinga” (Arranjo e orquestração: Fábio Prado); “Bichos e Cia.” (Arranjo 

e orquestração: Newton Carneiro); “Mata Atlântica” (Arranjo e orquestração: Tiago Costa); 

“Água  - Tesouro Transparente” (Arranjo e orquestração: Tiago Costa); 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 2 concertos (04.02 a 16.12) 18 h  

b.16) Concerto: Jazz Sinfônica – Musical: O Menino Gigante 

Regente: João Mauricio Galindo e Fábio Prado 

Repertório: Letras e Composição: Cezar Ebert; “Um Novo Mundo” (Arranjo e 

orquestração: Cintia Zanco); “Dança do Planeta”, (Arranjo e orquestração: Douglas Fonseca); 

“Amazônia” (Arranjo e orquestração: Fábio Prado); “O Vento” (Arranjo e orquestração: Rodrigo 

Morte); “Cerrado & Caatinga” (Arranjo e orquestração: Fábio Prado); “Bichos e Cia.” (Arranjo 

e orquestração: Newton Carneiro); “Mata Atlântica” (Arranjo e orquestração: Tiago Costa); 

“Água  - Tesouro Transparente” (Arranjo e orquestração: Tiago Costa); 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concerto (08.12 a 19.12) 10:30 h 

b.17) Concerto: 02 de fevereiro Jazz Sinfônica – Sambas – Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 1 concerto (18.01 a 02.02) 19 h 
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b.18) Concerto: 18 de fevereiro Jazz Sinfônica – Sambas – Sala São Paulo 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 1 concerto (06.02 a 18.02) 18 h 

b.19) Concerto: 26 de fevereiro Jazz Sinfônica – Sambas – Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 1 concerto (01.03 a 11.03) 15:30 h 

b.20) Concerto: 11 de março Jazz Sinfônica – Sambas – Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 1 concerto (01.03 a 11.03) 15:30 h 
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b.21) Concerto: 23 de março Jazz Sinfônica – Sambas – Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 7 ensaios e 2 concertos (05.03 a 24.03) 26 h 

b.22) Concerto: 29 de março Jazz Sinfônica – Sambas – Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Solistas: Michel Moraes (Clarinete Solo) 

Cronograma e carga horária: 2 ensaios e 1 concerto (26.03 a 29.03) 10:30 h 

b.23) Concerto: 03 de abril Aniversário da Cidade de Jacareí 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “Cebola no Frevo”, Edu Ribeiro (Arr: Tiago Costa); “Modinha”, Tom Jobim e  
Vinícius de Moraes (Arr: Fábio Torres e Orq e Arr Adc: Tiago Costa); “Garota de Ipanema”, 
Tom Jobim, Vinícius de Moraes (Arr: Fábio Torres e Orq e Arr Adc: Tiago Costa”; “Entardecer 
& Baião Doce”, Paulo Paulelli (Orq e Arr adcional: Tiago Costa). 
 

Cronograma e carga horária: 1 ensaio e 1 concerto (02.04 a 03.04) 4:30 h 

b.24) Concerto: 10 de abril Jazz Sinfônica + Trio Corrente – Aniversário Metrópolis 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “Cebola no Frevo”, Edu Ribeiro (Arr: Tiago Costa); “Modinha”, Tom Jobim e  
Vinícius de Moraes (Arr: Fábio Torres e Orq e Arr Adc: Tiago Costa); “Garota de Ipanema”, 
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Tom Jobim, Vinícius de Moraes (Arr: Fábio Torres e Orq e Arr Adc: Tiago Costa”; “Entardecer 
& Baião Doce”, Paulo Paulelli (Orq e Arr adcional: Tiago Costa). 
 
Solistas: Trio Corrente: Fábio Torres – Piano, Paulo Paulelli – Contrabaixo, Edu Ribeiro – 
Bateria 
 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concerto (05.04 a 10.04) 11 h 

b.25) Concerto: 14 de abril Jazz Sinfônica – Lançamento da Semana Europeia 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “Canto do Amanhecer e Mudar de Vida”, Carlos Paredes (Arr. Rodrigo Morte); 
“Lobos, Raposas e Coiotes”, Mario Laginha (Arr: Rodrigo Morte); “Tango pour Claude”, 
Richard Galliano (Arr. Cintia Zanco); “Julieta dos Espíritos”, Nino Rota (Arr. Rodrigo Morte), 
“My Ship”, Kurt Weil (Arr. Alexandre Mihanovich); “Mercy, Mercy, Mercy”, Joe Zawinul (Arr. 
Phil Wilson); “Lamento Sertanejo e Feira de Mangaio”, Dominguinhos, Gilberto Gil / Sivuca, 
Glória Gardelha (Arr: Fábio Prado); “É de fazer chorar”, Luiz Bandeira (Arr: Spok); “Uma a 
Zero”, Pixinguinha (Arr: Proveta); “Aquarela de Sambas”, Cyro Pereira. 
 
Solistas: Trio Corrente: Fábio Torres – Piano, Paulo Paulelli – Contrabaixo, Edu Ribeiro – 
Bateria 
 

Cronograma e carga horária: 2 ensaios e 1 concerto (12.04 a 14.04) 7:30 h 

b.26) Concerto: 06 de maio Jazz Sinfônica – Sambas 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos) 
 

Cronograma e carga horária: 2 ensaios e 1 concerto (03.05 a 06.05) 7:30 h 

b.27) Concerto: 13 de maio Jazz Sinfônica + Maestro. Roberto Sion 

Regente: Fábio Prado e Roberto Sion 

Repertório: “Blues da chegada”, Roberto Sion; “Sabiá”, Tom Jobim, Chico Buarque (Arr: 
Roberto Sion); “Bachianas N.4 – Prelúdio -5’”, Heitor Villa Lobos (Arr: Roberto Sion); “Um a 
Zero”, Pixinguinha (Arr: Roberto Sion); “Trocando em miúdos”, Francis Hime, Chico Buarque 
(Arr: Roberto Sion); “História de pescadores”, Dorival Caymmi (Arr: Roberto Sion); “Chico & 
Adelermo”, Roberto Sion; “Flor da manhã”, Adilson Godoy (Arr: Roberto Sion); “Suíte para um 
Jazzman (à Vitor Assis)”, Roberto Sion. 
 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concerto (16.04 a 20.05) 10:30 h 
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b.28) Concerto: 20 de maio Jazz Sinfônica no Memorial da América Latina 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Blues da chegada”, Roberto Sion; “Sabiá”, Tom Jobim, Chico Buarque (Arr: 
Roberto Sion); “Bachianas N.4 – Prelúdio -5’”, Heitor Villa Lobos (Arr: Roberto Sion); “Um a 
Zero”, Pixinguinha (Arr: Roberto Sion); “Trocando em miúdos”, Francis Hime, Chico Buarque 
(Arr: Roberto Sion); “História de pescadores”, Dorival Caymmi (Arr: Roberto Sion); “Chico & 
Adelermo”, Roberto Sion; “Flor da manhã”, Adilson Godoy (Arr: Roberto Sion); “Suíte para um 
Jazzman (à Vitor Assis)”, Roberto Sion. 
 

Cronograma e carga horária: 1 ensaio e 1 concerto (18.05 a 20.05) 04:30 h 

b.29) Concerto: 25 e 26 de maio Jazz Sinfônica Reggae no Memorial da America Latina 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “Satta Massagana”, Neville Collins, Donald Manning, Lindford Manning (Arr: 
Rafael Piccolotto de Lima); “Double Barrel”, Dave Collins, Ansell Collins (Arr: Nelson Ayres; 
“Confucious”, Don Drummond (Arr: Fernando Correa); “Waiting In Vain”, Bob Marley (Arr: 
Newton Carneiro); “A Sombra da Maldade”, Toni Garrido, Da Gama (Arr: Fábio Prado); “Black 
Woman”, Judy Mowatt (Arr: Rodrigo Morte); “Young Gifted And Black”, Nina Simone (Arr: 
Tiago Costa); “Slavery Days”, Burning Spears (Arr: Marcelo Ghelfi); “I'm Still In Love (With You 
Girl)”, Alton Ellis (Arr: Douglas Fonseca); “You don’t love me, No, No, No, Dawn Penn (Arr: 
Cintia Zanco); “Everything I Own”, David Gates (Arr: Paulo Malheiros); “Vamos Fugir”, Gilberto 
Gil, Liminha (Arr: Cintia Zanco); “Johnny B. Goode”, Chucke Berry (Versão: Peter Tosh e Arr: 
Newton Carneiro); “Exodus”, Bob Marley (Arr Ruriá Duprat). 
 
Solistas: Leões de Israel - Voz: Marcio Killaman; MC: Fox Ahmad; Baixo: Edu Sattajah; 
Bateria: Guilherme Tamer; Guitarra: Renato Taimes; Teclados: Rafael Senegal e Pedro 
Lopes. Convidados: Dada Yute, Junior Dread, Rodrigo Piccolo e Tati Portella. 
 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 2 concertos (15.05 a 26.05) 13:30 h 

b.30) Concerto: Jazz Sinfônica e Stacy Kant 13 de junho 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “The Ice Hotel”, Jim Tomlinson, Kazuo Ishiguro (Arr: Tommy Laurence); “Les 
Amours Perdues”, Serge Gainsourg (Arr: Tommy Laurence); “Photograph (Fotografia)”, 
Antonio Carlos Jobim, Antonio Carlos Jobim, Ray Gilbert (Arr: Tommy Laurence); “Double 
Rainbow (Chovendo na roseira)”, Antonio Carlos Jobim, Gene Lees (Arr: Tommy Laurence); 
“Mais Uma Vez”, Jim Tomlinson, Antonio Ladeira (Arr: Tommy Laurence); “La Rua Madureira”, 
Nino Ferrari, Paule Zambernadi (Arr: Jim Tomlinson); “That’s All”, Alan Brandt, Bob Haymes 
(Arr: Tommy Laurence); “Bullet Train’, Jim Tomlinson, Kazuo Ishiguro (Arr: Jim 
Tomlinson/Tommy Laurence); “Dreamer (Vivo Sonhando)”, Antonio Carlos Jobim, Gene Lees 
(Arr: Jim Tomlinson); “Make It Up”, Jim Tomlinson, Cliff Goldmacher (Arr: Jim Tomlinson/Jessé 
Sadoc); “I Know I Dream”, Jim Tomlinson, Cliff Goldmacher (Arr: Tommy Laurence); “Águas 
De Março”, Antonio Carlos Jobim (Arr: Jim Tomlinson); “The Changing Lights”, Jim Tomlinson, 
Kazuo Ishiguro (Arr: Tommy Laurence); “To Say Goodbye (Pra dizer adeus)”, Edu Lobo, 
Torquato Neto, Lani Hall (Arr: Tommy Laurence); “Samba Saravah”, Baden Powell, Vinícius 
De Moraes, Pierre Barrouh (Arr: Tommy Laurence, Jim Tomlinson). 
 
Solistas: Stacy Kant (Voz); Jim Tomlinson (Saxofone / Flauta) 
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Cronograma e carga horária:  8 ensaios e  1 concertos (28.05 a 13.06) 26:30 h 

b.31) Concerto: 22 e 23 de junho Jazz Sinfônica – Concerto Portugal 

Regente: João Maurício Galindo 

Repertório: “Lobos, raposas e Coiotes”, Mario Laginha (Arr: Rodrigo Morte); “Milagre dos 
peixes”, Milton Nascimento (Arr: César Camargo Mariano e Orquestração: Nelson Ayres); 
“Jobimniana - fantasia sobre temas de Tom Jobim”, Cyro Pereira; “Surfboard”, Tom Jobim, 
Cyro Pereira; “Chovendo na Roseira”, Tom Jobim (Arr: Fernando Correa); “Lamento Sertanejo 
e Feira de Mangaio”, Gilberto Gil, Dominguinhos / Sivuca, Glória Gadelha (Arr: Fábio Prado); 
“Aquarela de Sambas”, Cyro Pereira; “Canção de Embalar”, José Afonso (Arr: Rodrigo Morte).  
 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 2 concertos (18.06 a 23.6) 11:30 h 

b.32) Concerto: 08 de julho Jazz Sinfônica – Sambas no Auditório Claudio Santoro – 

Campos do Jordão SP 

Regente: Fábio Prado 

Repertório: “Preciso Me Encontrar”, Candeia (Arr: Tiago Costa); “Espinha de Bacalhau”, 
Severino Filho (Arr: Nelson Ayres); “Camisa Listrada”, Assis Valente (Arr: Rodrigo Morte); 
“Conselho de Mulher”, Adoniran Barbosa (Arr: Rodrigo Morte); “Corcovado”, Tom Jobim (Arr: 
Nelson Ayres); “Serenou”, Délcio Carvalho (Arr: Rodrigo Morte); “Deixa a Menina”, Chico 
Buarque (Arr: Tiago Costa); “É Luxo Só”, Ary Barroso e Luís Peixoto (Arr: Nelson Ayre); 
“Incompatibilidade de Gênios”, Adair Blanc e João Bosco (Arr: Tiago Costa); “Vou Festejar”, 
Dida e Jorge Aragão (Arr: Tiago Costa); “Vai Passar”, Chico Buarque e Francis Hime (Arr: 
Rodrigo Morte); “Meio de Campo”, Gilberto Gil (Arr: Nelson Ayres); “Chico, Jobim (e outros...) 
– Medley de Sambas” (Arr: Rafael dos Santos). 
 

Cronograma e carga horária: 1 ensaio e 1 concerto (26.06 a 08.07) 5:30 h 

b.33) Concerto: 04 e 05 de agosto Jazz Sinfônica – Bernstein 100 – Auditório Baia dos 

Vermelhos, Ilhabela SP 

Regente: João Maurício Galindo e Fábio Prado 

Repertório: Composições: Leonard Bernstein; “Abertura Candide ‘I’m easily assimilated – 
CANDIDE’, ‘It must be so – CANDIDE’, Fancy Free: ‘Galop - Variations I’, ‘Waltz - Variations 
II’, ‘Danzon - Variations III’; “Lonely Town - ON THE TOWN’, ‘TIMES SQUARE - ON THE 
TOWN’, ‘Tonight’, ‘Maria’, ‘A boy like that/ I have a Love – West Side Story’; “Trechos do 
Danças Sinfônicas do West Side Story, ‘Somewhere’, ‘Mambo’, ‘I have a love’”; “Make our 
garden Grow – CANDIDE”. 
 
Solista: Camila Titinger (soprano); Luciana Bueno (mezzo-soprano); Daniel Umbelino, (tenor); 
Johnny Lima (barítono); São Paulo Companhia de Dança; Coral Paulistano. 
 
Cronograma e carga horária: 8 ensaios  e 2 concertos (02.07 a 03.08) 26:30 h 
 

b.34) Concerto: 15 e 16 de agosto Jazz Sinfônica – Bernstein 100 – SESC Pinheiros 

Regente: João Maurício Galindo e Fábio Prado 



 
 
 
 

72 
 

 

Repertório: Composições: Leonard Bernstein; “Abertura Candide ‘I’m easily assimilated – 
CANDIDE’, ‘It must be so – CANDIDE’, Fancy Free: ‘Galop - Variations I’, ‘Waltz - Variations 
II’, ‘Danzon - Variations III’; “Lonely Town - ON THE TOWN’, ‘TIMES SQUARE - ON THE 
TOWN’, ‘Tonight’, ‘Maria’, ‘A boy like that/ I have a Love – West Side Story’; “Trechos do 
Danças Sinfônicas do West Side Story, ‘Somewhere’, ‘Mambo’, ‘I have a love’”; “Make our 
garden Grow – CANDIDE”. 
 
Solista: Camila Titinger (soprano); Luciana Bueno (mezzo-soprano); Daniel Umbelino, (tenor); 
Johnny Lima (barítono); São Paulo Companhia de Dança; Coral Paulistano. 
 
Cronograma e carga horária: 1 ensaio  e 2 concertos (14.08 a 16.08) 08:00 h 
 

b.35) Concerto: 19 de agosto Jazz Sinfônica – Nelson Ayres e Monica Salmaso na Sala 

Sao Paulo 

 

Regente: Nelson Ayres 

 

Repertório: “OLÉ”, Nelson Ayres; “JOGOS DE DANÇA”, Edu Lobo (Arr: Nelson Ayres); 
“AMPHIBIOUS”, Moacir Santos (Arr: Nelson Ayres); “MEIA NOITE”, Chico Buarque / Edu Lobo 
(arr. Tiago Costa); “CIRANDA DA BAILARINA”, Chico Buarque / Edu Lobo (arr. Nelson Ayres); 
“TIM TIM POR TIM TIM”, Haroldo Barbosa & G. Jacques (arr. Nelson Ayres); “NOITE”, Nelson 
Ayres; “FLOR DA IDADE”, Chico Buarque (arr. Nelson Ayres); “ODEON”, Ernesto Nazareth, 
Vinicius de Moraes (arr.: Nelson Ayres), “VALSA BRASILEIRA”, Chico Buarque / Edu Lobo 
(arr. Nelson Ayres); “A PERMUTA DOS SANTOS”, Chico Buarque / Edu Lobo (arr. Tiago 
Costa); “FREVO DIABO”, Chico Buarque / Edu Lobo (arr. Nelson Ayres); “É LUXO SÓ”, Ary 
Barroso (arr. Nelson Ayres). 
 
Solista: Mônica Salmaso 
 
Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 1 concerto (09.08 a 19.08) 11:30 h 
 
b.36) Concerto: 9 e 23 de setembro Jazz Sinfônica Brasil Theatro Municipal de São Paulo e 
Sala São Paulo 
 
Regente: Marcelo Ramos (regente convidado) 
 
Repertório: “Vinheta Leãozinho/Tigresa”, Caetano Veloso (Arr: Marcelo Ramos); “No 
Tabuleiro do Samba (medley Ary Barroso)”, Ary Barroso (Arr: Marcelo Ramos); “Abertura Luiz 
Melodia”, Fred Natalino; “Clube da Esquina Azul”, Marcelo Ramos; “Suíte Minas Gerais”, 
Marcelo Ramos; “Abertura Ivan Lins”, Marcelo Ramos; “Abertura Lenine”, Fred Natalino; 
“Abertura Elba Ramalho”, Fred Natalino; “Galopeira”, Mauricio Cardozo Ocampo (Arr. Marcelo 
Ramos).  
 
Cronograma e carga horária: 8 ensaios e 2 concertos ( 28.08 a 23.09) 28 h 
 
b.37) Concerto: Orquestra Jazz Sinfônica Brasil homenageia Moacyr Luz no Memorial da 
América Latina 
 
Regente: João Mauricio Galindo 
 
Repertório: “ANJO DA VELHA GUARDA”, Moacyr Luz e Aldir Blanc (arr. Cintia Zanco); 
“SAUDADES DA GUANABARA”, Moacyr Luz, Aldir Blanc e Paulo César Pinheiro (arr. Marcelo 
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Ghelfi; “MEDALHA DE SÃO JORGE”, Moacyr Luz e Aldir Blanc (arr. Rodrigo Morte); 
“NATUREZA E FÉ”, Moacyr Luz e Teresa Cristina (Arr. Tiago Costa); “VIDA DA MINHA VIDA”, 
Moacyr Luz e Sereno (arr. Newton Carneiro); “SOM DE PRATA”, Moacyr Luz e Paulo César 
Pinheiro (arr. Cintia Zanco); “ESTRANHOU O QUÊ?”, Moacyr Luz (arr. Newton Carneiro; 
“PRA QUE PEDIR PERDÃO?”, Moacyr Luz e Aldir Blanc (Arr. Rodrigo Morte); “CABÔ, MEU 
PAI”, Moacyr Luz, Aldir Blanc e Luis Carlos da Vila (arr. Tiago Costa); “CORAÇÃO DO 
AGRESTE”, Moacyr Luz e Aldir Blçanc (arr. Tiago Costa); “SAMBA ENREDO DA TUIUTI”, 
Moacyr Franco, Claudio Russo, Aníbal, Jurandir e Tia Zezé (Arr. Yuri Prado); “A REZA DO 
SAMBA”, Moacyr Luz e Gustavo Clarão (Arr. Rodrigo Morte); “ZUELO DE OXUM”, Moacyr 
Luz e Martinho da Vila (Arr. Yuri Prado); “MANDINGUEIRO”, Moacyr Luz e Aldir Blanc (Arr. 
Paulo Malheiros); “SAMABA EM VÃO”, Moacyr Luz e Fagner (Arr. Rodrigo Morte); “JORGE 
DA CAVALARIA”, Moacyr Luz (Arr. Fábio Prado). 
 
Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 1 concerto (13.09 a 29.09) 17 h 
 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e orquestral 

 

b) Aprimoramento no instrumento 

 

7) Possíveis produtos Resultantes da Prática: 

 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

b) Ensaios e concertos da Orquestra Jazz Sinfonica 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horária da Orientação: 6h 

 

8.2) Formato da Orientação: encontros presenciais durante participação dos módulos, 

sendo 1 hora por módulo, do PPGPROM. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ary da Silveira Junior 

Matrícula: 217123758 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 2017 

 

Código Nome da Prática 

MUS D 57 Prática Docente em Ensino Individual Instrumental/Vocal 

 

Orientador da Prática: Profº Dr Celso José Rodrigues Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Aulas Individuais de trompa 

 

2) Carga Horária Total: 941 hs 

 

3) Locais de Realização: CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes e 

Conservatório Municipal de Música, Guarulhos SP 

 

4) Período de Realização: 20 de abril de 2017 a 03 de novembro 2018 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Determinação de diretrizes pedagógicas, através do plano de curso, para os alunos 

de trompa do CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes e do Conservatório Municipal 

de Música, Guarulhos SP - Local:  CEMEAR – Centro Municipal de Educação na Rua Abilio 

Ramos, 122 Macedo, durante o 1º e 2 º semestre de 2017 - 355 hs e 2018 – 545 hs (15 horas 

semanais). 
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b) Reuniões pedagógicas, planejamento, pesquisa bibliográfica e triagem de bibliografia 

prática (métodos, estudos, exercícios, repertório, etc) – 34 hs (1 h atividade semanal) – Local:  

CEMEAR – Centro Municipal de Educação de Guarulhos SP Rua Abilio Ramos, 122 Macedo. 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a)  Objetivo geral: oferecer subsídios ao aluno para desenvolver conhecimentos 

técnico-musicais no instrumento. Objetivo específico: Iniciar e desenvolver habilidades 

técnicas, expressivas, criativas e de repertório específico do instrumento através de aulas 

coletivas e individuais. 

 

7) Produto Resultante da Prática 

 

a) Recital de final de semestre da classe de trompa. 

 

b) Elaboração de um plano de curso contendo os conteúdos do curso de trompa, lista 

de bibliografia e o repertorio para cada semestre: 

 

PLANO DE CURSO: TROMPA 

 

Instituições: Centro Municipal de Educação e Artes e Conservatório Municipal de  

Música, Guarulhos SP 

 

Lista dos conteúdos 

 

1º Semestre 

 

-História do instrumento 

-Postura, empunhadura e a mão direita na campana 

-Prática da respiração 

-Articulação: ataque da nota 

-Formação da embocadura 

-Posicionamento correto da musculatura envolvida na embocadura, 

-Vibração labial com o bocal (abelhinha) 

-Primeiras notas no instrumento: C, D, E, F e G 

-Escalas na oitava grave: F Maior, G Maior e A Maior 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 
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-Pequenas melodias 

 

Métodos: 

 

-Da Capo: método elementar para o ensino coletivo / e ou individual para instrumentos 

de banda 

-Band Folio: método coletivo para instrumentos de banda. 

-Pottag- Hovey: book 1 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-Dale Clevenger: French Horn Methods 

-M. K. Alpert: método para trompa 

 

Peças: 

-Melodias do Da Capo, Band Folio e Pottag-Hovey 

 

2º Semestre 

 

-Vibração labial com o bocal (abelhinha) 

-Prática da respiração 

-Aquecimento: notas longas 

-Sonoridade e emissão do som 

-A língua e sua função na articulação do som 

-Articulação: ligadura e staccato 

-Escalas e arpejos maiores e menores com até 3 sustenidos e 3 bemóis 

-Pequenas melodias  

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Da Capo: método elementar para o ensino coletivo / e ou individual para instrumentos 

de banda. 

-Band Folio: método coletivo para instrumentos de banda. 

-Pottag- Hovey: book 1 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-Dale Clevenger: French Horn Methods 

-M. K. Alpert: método para trompa 
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Peças: 

-Melodias do Da Capo, Band Folio e Pottag-Hovey 

 

3º Semestre 

 

-Embocadura: afinação, articulação e flexibilidade 

-Domínio da dinâmica: pp, p, mp. mf, f e ff 

-Fortalecimento dos músculos faciais 

-Controle e flexibilidade dos músculos da embocadura 

-Escalas e arpejos com até 4 sustenidos e 4 bemóis 

-Exercícios melódicos 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Pottag- Hovey: book 1 e book 2 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-M. K. Alpert: método para trompa 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-Daniel Bougue: flexibilidade, staccatto, articulação e sincronismo 

-Joseph Singer: embocadure building 

-G. Parés: escalas 

 

Peças: 

 

-Maxime Alphonse: melodias 1 a 5 

-Mason Jones: solos para piano e trompa 

 

4º Semestre 

 

-Sonoridade: qualidade do som 

-Aprimoramento da afinação e dinâmica 

-Desenvolvimento da flexibilidade nos intervalos 

-Aprimoramento das articulações aprendidas  

-Escalas e arpejos com até 5 sustenidos e 5 bemóis 

-Exercícios melódicos e melodias para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 
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Métodos: 

 

-Pottag- Hovey: book 1 e book 2 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-M. K. Alpert: método para trompa 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-Daniel Bougue: flexibilidade, staccatto, articulação e sincronismo 

-Joseph Singer: embocadure building 

-G. Parés: escalas 

 

Peças: 

 

-Maxime Alphonse: melodias 6 a 10 

-Mason Jones: solos para piano e trompa 

 

5º Semestre 

 

-Controle da emissão e a sonoridade no instrumento em todos os registros utilizando 

diversas dinâmicas 

-Prática de diferentes tipos de articulação: domínio das diferentes combinações de 

articulações assimiladas 

-Aprimoramento da afinação 

-Articulação: Acento 

-Escalas e arpejos com até 6 sustenidos e 6 bemois 

-Exercícios melódicos e pecas para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Pottag- Hovey: book 1 e book 2 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-M. K. Alpert: método para trompa 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-Daniel Bougue: flexibilidade, staccato, articulação e sincronismo 

-Joseph Singer: embocadure building 

-G. Parés: escalas 
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Peças: 

 

-Maxime Alphonse: melodias 11 a 15 

-Mason Jones: solos para piano e trompa 

 

6º Semestre 

 

-Posições naturais no instrumento e posições das válvulas rotativa 

-Domínio da extensão tradicional do instrumento em notas naturais 

-Aprimoramento da afinação 

-Escalas maiores e suas relativas menores com todos os sustenidos e bemóis 

executadas com as combinações das articulações assimiladas. 

-Exercícios melódicos e pecas para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Pottag- Hovey: book 1 e book 2 

-Oscar Sala: aquecimento para trompa 

-M. K. Alpert: método para trompa 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-Daniel Bougue: flexibilidade, staccatto, articulação e sincronismo 

-Joseph Singer: embocadure building 

-G. Parés: escalas 

 

Peças: 

 

-Maxime Alphonse: melodias de 16 a 20 

-Mason Jones: solos para piano e trompa 

 

7º Semestre 

 

-Prática da transposição: E, Db, C, Bb, Eb e D 

-Escalas maiores e menores com arpejos em duas oitavas e com diferentes articulações 

e suas combinações 

-Aprimoramento da afinação e sonoridade 
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-Exercícios de flexibilidade e de legato nos intervalos 

-Estudos melódicos e peças para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Froydis Ree Wekre- Thoughts on playing the Horn well 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-H. Neuling: método para trompa 

-R.W. Gettchel: Practical Studies for French Horn 

-Daniel Bourgue: Flexibilidade e Articulação 

-C. Koprasch: estudos técnicos 

 

Peças: 

 

-O. Lacerda: melodia para trompa 

-L. Cherubini: Sonata nº. 1 

-W.A. Mozart : Concerto nº. 3 em Eb maior 

 

8º Semestre 

 

-Trillo labial. 

-Som fechado: “bouchê” 

-Aprimoramento da flexibilidade 

-Aprimoramento do sincronismo  

-Aprimoramento das articulações: acento, staccato, ligadura e martelato 

-Estudos melódicos e peças para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Froydis Ree Wekre- Thoughts on playing the Horn well 

-Maxime Alphonse: estudos melódicos 

-H. Neuling: método para trompa 

-R.W. Gettchel: Practical Studies for French Horn 

-Daniel Bourgue: Flexibilidade e Articulação 

-C. Koprasch: estudos técnicos 
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Peças: 

 

-F. Strauss: Noturno 

-R. Gliere: Intermezzo 

-R. Schumann: Abendlied e Traumerei  

-C. Saint-Saens: Romance em F maior 

 

9º Semestre 

 

-Prática da transposições: G, A, B e F# 

-Flexibilidade nos intervalos 

-Aprimoramento das articulações 

-Aprimoramento da afinação e sonoridade 

-Resistência da musculatura da embocadura 

-Estudos melódicos e aprimoramento das peças para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Froydis Ree Wekre- Thoughts on playing the Horn well.` 

-C. Kopprash: estudos técnicos 

-Maxime Alphonse : estudos melódicos 

-Verne Reynolds: 48 estudos para trompa 

 

Passagens orquestrais: 

 

-L.v. Beethoven: Sinfonias nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

-F. Lizst: Les Preludes 

-G. Bizet L’Arlesienne Suite nº. 2 

-D. Shostakovich Sinfonia nº. 5 

-G. Rossini; Overture William Tell 

-A. Dvorak: Sinfonia nº. 4 e 9 

-D. Shostakovich: Cello Concerto no. 1 

-I. Stravinsky: FireBird 

 

10º Semestre 
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-Estudos técnicos com todas as articulações, dinâmicas e expressões 

-Estudos melódicos de media complexidade 

-Estudos melódicos e aprimoramento das peças para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

 

Métodos: 

 

-Froydis Ree Wekre- Thoughts on playing the Horn well 

-C. Kopprash: estudos técnicos 

-Maxime Alphonse : estudos melódicos 

-Verne Reynolds: 48 estudos para trompa 

 

Passagens orquestrais: 

 

-P. Tchaikovsky Sinfonia nº. 2 

-G. Mahler: Sinfonia nº. 4, 5, 10 

-P. Tchaikovsky: Romeo and Juliet 

-R. Wagner: Siegfried’s Rhine Journey 

-R. Strauss: Don Juan, Till Eulenspiegel, Also Sprach Zarathustra, Don Quixote, Ein 

Heldenleben, Salome s Dance 

 

11º Semestre 

 

-Estudos técnicos com todas as articulações, dinâmicas e expressões 

-Estudos melódicos de difícil complexidade. 

-Aprimoramento das peças para trompa e piano 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

Métodos: 

 

-Froydis Ree Wekre- Thoughts on playing the Horn well 

-C. Kopprash: estudos técnicos 

-Maxime Alphonse : estudos melódicos 

-Verne Reynolds: 48 estudos para trompa 

 

Passagens orquestrais: 
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-L. Bernstein: Overture Candide 

-G. Holst: The Planets 

-M. Ravel: Bolero, Piano Concerto, La Valse 

-C. Saint-Saens: Danse Macabre 

-J. Brahms: Sinfonias nº. 1, 2, 3 e 4, Piano Concerto nº.1 

 

12º Semestre 

 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

-Preparação e aprimoramento do repertório solístico da trompa e de passagens 

orquestrais: 

-L. Cherubini: Sonata nº. 2 

-R. Strauss: Concertos nº. 1 e 2 

-W.A. Mozart: Concertos nº.1, 2 e 4 

-L.v. Beethoven: Sonata em F maior 

-J. Haydn: Concertos nº. 1 e 2 

-J.S.Bach: Suites nº 1 e 2 para Cello transcrita para trompa 

-R. Gliére: Concerto em Bb Maior 

 

Especialização 

 

-Apreciação de solistas, orquestras, bandas, grupos de metais, etc. 

-Passagens orquestrais de grande importância: 

-J.S. Bach: Messe in H-Moll 

-G. Mahler: Sinfonia nº. 1, 2, 5 e 7 

-J. Brahms: Sinfonia nº. 4 

-A. Bruckner: Sinfonia no. 4 

-C. Franck: Sinfonia in D-Moll 

-J. Haydn: Julius Cesar 

-W.A. Mozart: Sinfonia nº. 29 

 

Métodos: 

 

-P. Farkas- The Art of French Playing 

 

8) Orientação: 
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8.1) Carga horaria da Orientação: 7 hs 

 

8.2) Formato da Orientação: 5 encontros presencias e 2 reuniões por telefone, 

mensagens por WhatsApp e contatos por e-mail. 

 

8.3) Cronograma das Orientações: Encontros presenciais nos módulos do mestrado (5 

a 9 de junho de 2017; 17 a 21 de julho de 2017; 4 a 8 de setembro de 2017; 23 a 27 de outubro 

de 2017; 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017 e 19 a 23 de fevereiro de 2018) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA – PPGPROM 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Ary da Silveira Junior 

Matrícula: 217123758 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 2017 

 

Código Nome da Prática 

MUS D 51 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: Profº Dr Celso José Rodrigues Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Regente das Bandas Ritornello e Kakareco’s 

 

2) Carga Horária Total: 360 hs 

 

3) Locais de Realização: CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes e 

Conservatório Municipal de Música, Guarulhos SP 

 

4) Período de Realização: 20 de abril de 2017 a 03 de novembro 2018 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

 

a) Determinação de diretrizes artísticas e pedagógicas para os alunos das Bandas 

Ritornello e Kakareco’s do CEMEAR – Centro Municipal de Educação e Artes e do 

Conservatório Municipal de Musica, Guarulhos SP - Local:  CEMEAR – Centro Municipal de 

Educação na Rua Abilio Ramos, 122 Macedo, durante o 1º e 2 º semestre de 2017 - 24 hs e 

2018 – 44 hs (2 horas semanais). 
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b) Ensaios – 306 hs (5 hs semanais) – Local:  CEMEAR – Centro Municipal de Educação 

de Guarulhos SP Rua Abilio Ramos, 122 Macedo. 

 

c) Apresentações (6 horas): 

 

c.1) Banda Kakareco’s - II Mostra de Música do Conservatório - 01.07.2017 as 11:00 - 

Calcadão da Avenida D. Pedro, Centro Guarulhos SP - Repertório: Watermelon Man de Herbie 

Hancook, arr. Sidnei Borgani e Carinhoso de Pixinguinha, arr. Daniel Pereira. 

 

c.2) Banda Ritornello - II Mostra de Música do Conservatório – Auditório do CEMEAR, 

Rua Abilio Ramos, 122, Macedo Guarulhos SP - 01.07.2017 as 14:00 - Repertório: Zap de 

Rob Gracie e Tequila de Chuck Rio, arr. Mike Story. 

 

c.3) Banda Ritornello - Semana Mundial do Brincar, 26.05.2017 as 11:00 –  Repertório: 

Carinhoso de Pixinguinha, arr. Daniel Pereira, Renascença dobrado de José Alberto Margini, 

Zap de Rob Gracie e Tequila de Chuck Rio, arr. Mike Story. 

 

c.4) Banda Kakareco’s – CEU Paraíso Alvorada, 23.06.2018 as 11:00 - R. Dom Silvério, 

628 - Vila Paraiso, Guarulhos SP – Repertório: “Bach” To The Future de Jerry Williams, Dança 

Espanhola de Ed Huckeby, Mercy Mercy Mercy de Josef Zawinul arr. John Edmondson, 

Carinhoso de Pixinguinha, arr. Daniel Pereira, Renascença dobrado de José Alberto Margini 

e Tequila de Chuck Rio, arr. Mike Story. 

 

c.5) Banda Kakareco’s – Escola da Prefeitura Municipal de Guarulhos Glorinha Pimentel 

– 28.06.2018, Rua Pedra Lavada, 829, Guarulhos SP – Repertório: “Bach” To The Future de 

Jerry Williams, Dança Espanhola de Ed Huckeby, Mercy Mercy Mercy de Josef Zawinul arr. 

John Edmondson, Carinhoso de Pixinguinha, arr. Daniel Pereira, Renascença dobrado de 

José Alberto Margini e Tequila de Chuck Rio, arr. Mike Story. 

 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

a) Objetivo geral: desenvolver, aprimorar e apresentar um repertório de diversos 

estilos, gêneros e épocas, principalmente a música brasileira. Objetivo específico: elaborar, 

quando necessário, adequações dos arranjos para incluir os alunos na totalidade. 

 

7) Produto Resultante da Prática 

https://www.apontador.com.br/guia_de_ruas/sp/guarulhos/rua_pedra_lavada.html
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a) Seleção de repertorio no nível musical dos alunos da banda. 

 

b) Adequação do repertório selecionado para os alunos recém-ingressos na prática de 

banda. 

 

c) Prática da performance pública em conjunto. 

 

8) Orientação: 

 

8.1) Carga horaria da Orientação: 4 hs 

 

8.2) Formato da Orientação: 3 encontros presencias e mensagens por WhatsApp e e-

mail. 

 

8.3) Cronograma das Orientações: Encontros presenciais nos módulos do mestrado (5 

a 9 de junho de 2017; 17 a 21 de julho de 2017; 4 a 8 de setembro de 2017; 23 a 27 de outubro 

de 2017; 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017 e 19 a 23 de fevereiro de 2018) 
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ANEXO I – MATERIAIS ICONOGRÁFICOS COMPROBATÓRIOS DAS 

ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS 
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Disciplina MUS D48 - Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 
 
 

 
 

Registro fotográfico 1 - Oficina de Prática Técnico-Interpretativa 
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Disciplina MUS D57 - Prática Docente em Ensino Individual Instrumental 
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Alunos de Trompa do CEMEAR e do Conservatório de Música, Guarulhos, SP 
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Disciplina MUS D51- Prática de Banda 
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ANEXO II – PARTITURAS 

 

 

Partituras criadas na Disciplina MUSD46 - Estudos Especiais em Educação 

Musical 
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