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RESUMO 

 

Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido durante o curso de Mestrado Profissional em 

Música, da Universidade Federal da Bahia. O conteúdo se baseia em um memorial, um artigo 

em formato acadêmico, produtos finais e os relatórios de práticas profissionais, supervisionadas 

e realizadas ao longo do curso. 

Esta pesquisa gerou duas composições de autores brasileiros para quarteto de tubas 

wagnerianas. Para isso, o caminho escolhido foi o processo de colaboração compositor-

intérprete, no qual atuei fornecendo aos compositores as informações necessárias pra realização 

das peças, bem como efetuei os devidos testes, durante o processo de criação das obras. 

Além das composições, são também produtos desta pesquisa um recital com a apresentação das 

obras compostas e uma página na internet para divulgação das obras. 

O principal objetivo deste trabalho é agregar conhecimento a respeito da tuba wagneriana no 

meio musical do Brasil. 

 

Palavras-chave: Richard Wagner; Tuba Wagneriana; Trompa; Colaboração compositor-

intérprete.  
  



 

ABSTRACT 

 

 

 

This research was developed during the course of  Master in Music in the Federal University 

of Bahia. The content is based on a memorial, an article in academic format, final products and 

reports of professional practices, supervised and held throughout the course. 

This research generated two compositions by brazilian authors for Wagner tubas quartet. For 

this, the path chosen was the process of collaboration composer-performer, in which I worked 

by providing the composers with the necessary information to perform the pieces, as well as 

performed the necessary tests during the process of creating the works. 

In addition to the compositions, are also products of this research a recital with the presentation 

of the composite works and a page on the internet to publicize the works. 

The main objective of this work is to aggregate knowledge about the Wagner tuba in the musical 

environment of Brazil. 

 

 

 

Keywords: Richard Wagner; Wagner Tuba; French Horn; Composer-performer collaboration.  
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1 MEMORIAL  

 

1.1 INTRODUÇÃO: BIOGRAFIA 

 

Nasci em São Paulo, em uma região povoada por muitos imigrantes do leste europeu. 

Meus avós paternos vieram de uma região fronteiriça entre Polônia, Ucrânia e Bielorússsia, e 

os maternos, de uma região entre a Romênia e a Ucrânia, também sob forte influência russa. 

Chegaram ao Brasil, nos anos 1930. Convertidos ao protestantismo, frequentavam a Igreja 

Assembleia de Deus Russa do Brasil. Ali, meus pais cresceram, casaram-se e criaram seus 8 

filhos, em meio a muita música. Meu pai, maestro do Coro da Polícia Militar e do coro da igreja, 

tocou sousafone quando serviu na Aeronáutica. Minha mãe, extremamente talentosa, cantava 

contralto no coro da igreja. Ela e meu pai viviam cantando duetos e, às vezes, quartetos com 

alguns amigos da igreja. 

Baseados nessa paixão que os impulsionava, inconscientemente, através dos dias, 

levaram todos os filhos para aprender música. Não só os filhos, mas muitos daquela comunidade 

religiosa. Como sétimo filho, nasci e cresci vendo todos na casa envolvidos, de uma forma ou 

outra com a música. Após várias tentativas de meu pai para me ensinar, eu, finalmente, 

matriculei-me em um curso que meu próprio pai lecionaria na igreja. Só o fiz, porque toda 

minha turma de amigos também  matriculou-se. Isso ocorreu, em 1988, quando eu tinha 11 

anos. Ali, aprendi toda a base teórica para o teste da escola Municipal de Música de São Paulo. 

Também tive inúmeras experiências musicais na trompa e nos coros jovem e adulto, daquela 

igreja, cantando tenor. 

Meu primeiro instrumento foi o trompete, e tive aulas com meu cunhado, Reginaldo 

Farias. Após um ano, decidi que queria ser trompista, especialmente pelo repertório solístico 

da trompa. Tive aulas com meu irmão, Roberto Minczuk, por dois anos. Nesse tempo, estudei 

teoria, na Escola Municipal de Música de São Paulo, e ingressei na Orquestra Sinfônica Juvenil, 

do Estado de São Paulo. Em 1992, ingressei na Orquestra Sinfônica Jovem de Santo André. 

Ainda nesse ano, passei a ter aulas com o Prof. Daniel Havens. Em 1993, ingressei na Orquestra 

Experimental de Repertório. Nessas orquestras, tive uma ampla vivência e imersão no 

repertório orquestral, porém ainda não estava certo se seguiria a carreira de músico. Em 1995, 

ao me inscrever para concorrer a uma bolsa de estudos da Fundação Vitae, para pagar minhas 

aulas de trompa, percebi que poderia me inscrever também para concorrer à bolsa da Academia 
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Herbert Von Karajan, da orquestra Filarmônica de Berlim. Para isso, bastava  preencher duas 

fichas a mais que estavam anexas, sem nenhuma documentação extra. Preenchi,  sem 

expectativas, pois mandei uma gravação caseira das peças exigidas, e não poderia acreditar que 

minha gravação seria selecionada para Berlim. Após alguns meses, veio a resposta positiva de 

Berlim e, assim, lá, iniciei meus estudos com Gerd Seifert, em fevereiro de 1996. Coincidindo 

com o propósito deste trabalho, minha primeira oportunidade de tocar como academista com a 

Filarmônica de Berlim foi, justamente, na Sinfonia Alpina de Richard Strauss, sob regência de 

Seiji Osawa. Apesar de não ter tocado a tuba wagneriana, foi o meu primeiro contato com esse 

instrumento.  Em 1997, passei a ter aulas com Stefan Dohr. Ele viria a se tornar minha maior 

referência de trompista e artista. Sua técnica e sua pessoa só me levantaram como trompista. 

Em Berlim, vivi experiências incomparáveis com a música. Nada me marcou e moldou, 

musicalmente, como essa vivência. Meus últimos concertos e momentos como academista 

dessa orquestra foram, novamente, com a Sinfonia Alpina, desta vez, durante o festival de 

Salzburgo, em 1998, sob direção de Mariss Jansons. 

De volta ao Brasil, em 1998, atuei  como convidado em algumas orquestras e, em 2000, 

ingressei na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Iniciei também meu bacharelado na 

Faculdade Mozarteum de São Paulo. Em abril, de 2002, recebi meu primeiro convite para tocar 

com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), coincidentemente, para tocar a 

Sinfonia Alpina de Strauss. Desta vez, pude tocar trompa e tuba wagneriana. Ingressei na 

orquestra, em agosto desse mesmo ano. Em 2005, concluí meu bacharelado, na Faculdade 

Mozarteum. Entre 2005 e 2008, fui professor, no Centro de estudos Musicais Tom Jobim, atual 

Escola de Música do Estado de São Paulo. 

A Osesp abriu um mar de oportunidades e experiências musicais para mim, 

proporcionando-me  uma vivência plena de músico de orquestra. Toquei muitos repertórios 

com os solistas e maestros mais renomados do mundo, inclusive com meu professor, Stefan 

Dohr. Participei de apresentações de câmera e de turnês nacionais e internacionais. Vale 

mencionar que a oportunidade do mestrado também veio por meio da Osesp. 
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1.2 O MESTRADO  

 

   Desde a conclusão do meu bacharelado, em 2005, eu cogitava a possibilidade de cursar 

um mestrado. Tinha até um anteprojeto pronto, mas este se referia à musicologia. Em outubro 

de 2014, a Fundação Osesp convidou os interessados a participar de uma palestra sobre uma 

parceria da Osesp com a UFBA.  O Prof. Dr. Lucas Robatto, coordenador do Curso do Programa 

de Pós-Graduação Profissional em Música (PPGPROM), da UFBA, foi quem apresentou a 

palestra sobre o Mestrado Profissional, na Sala São Paulo. Isto me despertou enorme interesse. 

Desse modo, procurei desenvolver um anteprojeto que se encaixasse nas propostas 

apresentadas. Tive o meu anteprojeto selecionado e fiz o processo seletivo. Iniciei então meu 

curso, no PPGPROM, em fevereiro de 2015. 

Com o objetivo de desenvolver um projeto no Mestrado Profissional, dentro da linha em 

Alta Performance Orquestral, busquei elementos que tivessem relação direta com o trabalho 

diário da orquestra, tendo esta como meu laboratório de pesquisas. A princípio, pensei em 

organizar um compêndio de excertos orquestrais, dos principais compositores germânicos, do 

período romântico, para a trompa grave. Incluiria também excertos para a tuba wagneriana em 

Fá, que é executada pelos trompistas graves da orquestra. Esse material seria  comentado, para 

melhor direcionamento daqueles que fossem usá-lo para audições de admissão e performances 

orquestrais. 

Iniciadas as aulas, pude refletir com mais profundidade sobre o objeto da minha pesquisa, 

com o auxílio impecável do time de docentes da UFBA, especialmente dos professores Lucas 

Robatto, Paulo da Costa Lima e meu orientador Celso Benedito. A imersão no universo 

acadêmico auxiliou-me nisso, propiciada pelo formato do curso em módulos semanais,  a cada 

mês dentro do campus,  longe da minha cidade  e da minha rotina de trabalho. 

Assim, meu objeto deixou de ser um compêndio de excertos para trompa grave e tuba 

wagneriana em Fá e passou a focar totalmente na tuba wagneriana, instrumento pouquíssimo 

conhecido no Brasil, inclusive pelos profissionais da trompa. Esse instrumento foi desenvolvido 

para ser executado pelo trompista de orquestra, e minha biografia se entrelaça com a história, 

ainda que recente, desse instrumento no Brasil. Considerei ainda o fato de que poderia usar 

minha rotina de trompista em uma orquestra inovadora, como a Osesp, bem como os recursos 

que esta me fornece para aprofundar esta pesquisa. Assim, logo me convenci de que não havia 

outro objeto mais apropriado, e que eu deveria, sim, ser a pessoa que traria esse instrumento ao 
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conhecimento do maior número possível de trompistas, compositores e instituições da música 

de concerto brasileira. 

Após muitas discussões e reflexões com os professores e meu orientador, encontramos a 

melhor maneira de formular uma pesquisa que atenderia uma demanda nacional e que fosse ao 

encontro da minha inquietação e paixão. O objeto “A Tuba Wagneriana: Processo de interação 

compositor-intérprete, para a composição da primeira obra nacional para esse instrumento”, 

formulado já, nos primeiros módulos do curso, viria então a nortear toda a minha pesquisa e 

produtos finais no mestrado.  

Dentro do curso, conheci o professor e compositor Pedro Amorim Filho, que se interessou 

pelo meu projeto e aceitou a minha “provocação” de produzir a primeira obra brasileira para 

tuba wagneriana. O fato de estar dentro do contexto da UFBA, escola de renome em 

composição no Brasil, e meu projeto diretamente relacionado com composição, foi uma 

verdadeira injeção de ânimo para mim. Assim, a primeira obra nacional para tuba wagneriana 

sairia da Bahia. 

Essa pesquisa gerou um artigo e outros produtos finais, quais sejam, duas composições 

de autores brasileiros para quarteto de tubas wagnerianas, um recital de apresentação das obras 

e uma página de internet para divulgação dos produtos da pesquisa. 

 

1.2.1 O primeiro semestre (2015.1) 

 

1.2.1.1 MUS D43 –Fundamentos Teóricos e Práticos da Interpretação Musical –Professor 

Lucas Robatto 

 

Nessas aulas, discutimos diversos pontos relacionados à profissão do músico, tanto da 

música popular quanto da erudita, pois ali havia a presença dos dois grupos. Foram feitas 

análises do sistema das orquestras nacionais, reflexões sobre interpretação musical e o mercado 

musical na era digital e, ainda, leituras de artigos acadêmicos. Nitidamente, o foco de várias 

aulas era buscar abordagens teóricas e conceitos presentes, nas pesquisas acadêmicas atuais, 

sobre Interpretação Musical, realçando conexões entre a prática e a teoria. Foi muito abordada 

a questão de que há conhecimento científico aplicado em nossas práticas cotidianas como 

músicos, e que necessitávamos realizar a conexão entre a produção do conhecimento científico, 
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mais ligado ao sistema de pós-graduação acadêmico, e o profissional, com aplicação direta 

sobre a performance.  

Ouvimos os depoimentos e instruções de diversos professores da UFBA, mais 

especificamente de Rowney Scott, José Maurício Brandão, Alexandre Casado, Beatriz Aléssio 

e Pedro Robatto. Todos estes compartilharam suas experiências pessoais na pós-graduação e 

deram dicas valiosíssimas. Essas participações me ajudaram a me aproximar mais da realidade 

do mestrado e vislumbrar o que eu poderia produzir a partir de minha pesquisa. 

Em aula, ainda realizamos leituras de artigos acadêmicos, além da transmissão de 

maneiras de organizar o pensamento em um artigo, tendo em vista o que deveríamos produzir 

ao final do curso. Ademais, foi fornecida uma lista de leituras com o intuito de aprofundar a 

compreensão dos alunos sobre a pesquisa em performance. Destaco um dos textos que mais me 

ajudou, de Nicholas Cook, “Entre o processo e o produto: música e/enquanto performance.” 

 É  relevante citar que o Prof. Lucas Robatto frisou a importância do mestrado profissional 

em música, no contexto nacional, sendo o da UFBA o primeiro a contemplar, não somente a 

área de educação musical, mas também a da performance musical. Nesse sentido, nossos 

trabalhos seriam de suma significância para que o curso alcançasse o devido reconhecimento, 

e a modalidade pudesse ser estendida a outras instituições de ensino superior, no Brasil.  

 

1.2.1.2 MUS D502 –Estudos Bibliográficos e Metodologia –Professor Paulo da Costa Lima 

 

Nessa disciplina, tivemos contato com o professor e compositor Paulo da Costa Lima, 

que, desde o primeiro momento, impressionou-me com a quantidade de conhecimento contida 

em cada uma de suas frases. As aulas tiveram como prioridade buscar em cada aluno o foco  

principal de seu trabalho. 

Esse professor, habituado ao linguajar acadêmico, foi fundamental para levar cada aluno 

a refletir no objeto e o problema de sua pesquisa, de modo que foi passado um verdadeiro “pente 

fino”em cada anteprojeto. Creio que ninguém escapou do seu “paredão”, em que os próprios 

alunos julgavam os trabalhos em evidência e emitiam suas opiniões. Creio que sem esse 

processo, a maioria de nós não teria compreendido com profundidade o que era pesquisar e o 

verdadeiro sentido  das pesquisas realizadas.  
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É importante citar também que foi criada uma espécie de “oficina de objetos”.  

Sentávamos em três ou quatro alunos junto ao professor, para analisar mais profundamente os 

objetos de pesquisa desses alunos. E o professor ia além, pois, diversas vezes, fora do contexto 

de aula, ao nos encontrarmos, ele me dizia que tinha pensado a respeito de meu trabalho, dava-

me dicas e mostrava livros. Devo muito a esse professor o fato de ter conseguido definir de 

modo objetivo qual seria minha pesquisa. Ainda tive a oportunidade de tocar uma estreia de 

uma obra dele encomendada pela Osesp, em 2015. 

É fato que tivemos acesso a diversas dissertações e teses do repositório da UFBA. Nessas 

leituras, aprendemos a localizar Objeto, Objetivo, Metodologia, Justificativa e Resultados 

esperados de 10 trabalhos que nós escolhemos.  Ainda nos ofereceram uma vasta gama de livros 

de metodologia, como o de Antonio Joaquim Severino, “Metodologia do Trabalho Científico”. 

  O que mais me marcou no contato com esse professor e com essa  disciplina foi  o 

despertar para o “olhar de pesquisador”, que não fazia parte do meu contexto de músico de 

orquestra, ao iniciar o mestrado. 

 

1.2.1.3 MUS D49 –Prática Orquestral 

 

 Essa foi para mim, verdadeiramente, a principal prática ao longo de todo o curso.  Pude 

realizá-la no meu dia a dia da Osesp. Durante essa prática, utilizei a orquestra como meu 

laboratório de pesquisa, desde os ensaios e concertos, estudo das tubas wagnerianas, conversas 

com os outros profissionais, e junto ao Centro de Documentação Musical dessa instituição. 

Maiores detalhes dessa prática estão nos relatórios localizados no Apêndice B. 

 

1.2.1.4 MUS D50 –Prática Camerística 

 

Em conjunto com alguns músicos que compunham a classe, resolvemos, sob orientação 

e também participação do Prof. Pedro Robatto, tocar uma redução da Sinfonia Nº7, de 

Beethoven, transcrita pelo próprio compositor, para octeto de sopros. 

Tocar esse tipo de repertório com essa formação foi inusitado para mim, além de ter me 

proporcionado uma experiência extremamente formidável.  
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1.2.2 Segundo semestre (2015.2) 

 

1.2.2.1 MUS D42 – Métodos de Pesquisa em Execução Musical –Professora Diana Santiago 

 

Nessa disciplina, pudemos nos aprofundar, entre outros, na seguinte questão: “O que é 

pesquisa em Artes?”. Então, tivemos contatos com diversas leituras, das quais gostaria de 

destacar o texto de Robin Bowman, “Performance teaching as a form of research”, em que  

esse autor aprofunda a ideia de que se executa performance enquanto se ensina música. 

Durante as aulas, fizemos vários exercícios a fim de aperfeiçoar a forma de citar uma  

bibliografia, bem como análises dos tipos de formatação, especialmente as normas da ABNT  e 

do Manual de Estilo Acadêmico da UFBA.  

Considero de fundamental importância um trabalho solicitado, em que deveríamos 

apresentar um miniprojeto, podendo ser de nosso artigo ou de nosso produto final. Teríamos 

quinze minutos para realizar a defesa diante da classe, e poderíamos ter de responder às questões 

da professora e dos colegas. Isso ajudou a classe a se colocar na situação de defesa, de modo 

que esta já não fosse uma novidade, ademais para que pudéssemos observar em que pontos 

teríamos de nos concentrar para construir uma defesa final mais completa e objetiva. 

 

Figura 1 – Classe da disciplina MUS D42. Prof.ªDiana Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafo: Paulo Novaes, 2016.  
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1.2.2.2 MUS D45 –Estudos Especiais em Interpretação –Professores Pedro Robatto, Suzana 

Kato e Beatriz Aléssio 

 

É fato que aulas dos assuntos mais diversos envolvendo a vida do performer foram 

ministradas nessa disciplina. Diversos textos foram lidos, analisados e discutidos em aula. 

Particularmente, cito os que achei mais relevantes, como o de Edward Cone, “The pianist as 

critic”, que a professora Beatriz Aléssio nos apresentou e, principalmente, o texto extraído do 

livro de Bary Green, “The inner game of music”, apresentado pela professora Suzana Kato, que 

é uma versão adaptada ao universo do músico, do famoso livro “The inner game of tennis”. 

Trata-se de um “jogo” psicológico que ocorre durante a performance. Dessa forma, a voz crítica 

do próprio performer pode  distraí-lo e causar problemas na performance final. 

Já em aula com o professor Pedro Robatto, tivemos a oportunidade de comparar versões 

de grande distinção de uma mesma obra e discutir, em conjunto, se realmente aquelas poderiam 

significar performances ou obras diferentes devido à descaracterização de uma delas.  

Também tivemos uma aula sobre a relação entre a vida do atleta e a do músico, 

apresentada por Bárbara Brasil, atleta competidora de Stand Up Paddle, na qual foram traçados 

paralelos entre disciplina, rotina de estudos, exercícios físicos, alimentação, preparação, 

concentração e métodos utilizados na carreira de uma atleta e na carreira de músico. 

 Assim, para finalizar, uma tarefa da professora Beatriz Aléssio levou-nos à reflexão 

sobre o que seria um recital ideal e, a partir disso, pudemos montar grupos de música de câmera 

para apresentar à classe. Junto com os trompistas, Orlando Afanador e Josely Saldanha, 

apresentamos um trio, do compositor Anton Reicha. Além de tocar a peça, explicamos a obra, 

o motivo de sua escolha, quem foi o compositor e respondemos às questões levantadas pelos 

professores e pela classe. 
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Figura 2 – A atleta Bárbara Brasil demonstra exercício durante a aula do Prof. Pedro Robatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafo: Elaborado pelo autor. 

 

 

1.2.3 Terceiro semestre (2016.1) 

 

1.2.3.1 MUS D48 –Oficina de Prática Técnico-interpretativa 

 

Por meio dessa prática, procurei diversificar minha atuação entre ministração de aula 

individual de trompa a Uriel Borges da Silva, com ênfase em preparação para recital, e audição 

para admissão em orquestra,  além de uma aula para quarteto de trompas. No segundo semestre, 

essa prática foi voltada ao processo de colaboração compositor-intérprete, na criação da peça 

para quarteto de tubas wagnerianas, que envolveu muitos contatos por meios eletrônicos, uma 

visita do compositor à minha residência em São Paulo. Nesse encontro, apresentei-lhe os 

instrumentos e seus recursos técnicos e sonoros. No terceiro e último semestre, a prática foi 

voltada para a execução da tuba wagneriana em dois programas de concertos da Osesp, 

executando obras de Igor Stravinsky e Richard Wagner. 
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1.2.3.2 MUS D47 –Trabalho de Conclusão Final 

 

Em meu trabalho de conclusão final, procurei adequar todas as informações recebidas ao 

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

PPGPROM. Assim, está dividido em quatro partes: o memorial, o artigo acadêmico, produtos 

finais e os relatórios. 

 

1.3 PROCESSO DE COLABORAÇÃO COMPOSITOR-INTÉPRETE 

 

A escolha desse estilo de pesquisa e produto final ocorreu após muitas reflexões e 

discussões com meu orientador Celso Benedito e o professor Paulo da Costa Lima. Minha 

principal intenção era que a comunidade dos trompistas, de todos os níveis no Brasil, tivesse 

um conhecimento mais profundo da tuba wagneriana. Ademais, quis também chamar a atenção 

dos compositores e daqueles que exercem algum tipo de direção, no cenário das orquestras 

sinfônicas deste país, para as peculiaridades e possibilidades desse instrumento. 

 Esses meus anseios foram frutos de um incômodo e inquietação quanto ao fato de que 

um instrumento musical, tão cuidadosamente concebido, fosse ainda tão inacessível aos 

trompistas, compositores e público. Tal como a trompa, que necessita quase sempre de uma 

explicação para um leigo entender de que instrumento se trata, a tuba wagneriana encontrava-

se nessa situação até mesmo entre músicos.  

Os trabalhos com o compositor Pedro Amorim Filho iniciaram-se ainda no primeiro 

semestre do curso. Desde as primeiras conversas e discussões com o compositor, trocamos 

muitas informações sobre o instrumento em questão, repertório sinfônico que o envolve, tipos 

de composição, formatos de conjunto, ideias composicionais e suas adequações à tuba, etc. 

Foram diversos os encontros, durante os módulos em Salvador, incluindo uma visita minha à 

residência do compositor, para testes dos primeiros esboços. Nessa visita, ele me mostrou suas 

ideias e recursos que poderíamos experimentar, como o pedal de loop, usado em guitarras. 

Também recebi sua visita, em minha residência, em São Paulo, em julho de 2015, ocasião em 

que pude lhe apresentar a tuba em suas duas afinações (em Fá e Si bemol), seus recursos sonoros 

e, inclusive, alguns elementos de técnica estendida.  
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Imaginamos vários tipos de formação camerística para executar a obra. Essas ideias foram 

se modificando à medida que buscávamos o que seria prático e objetivo. Decidimos então pelo 

quarteto só de tubas, considerando que este instrumento, desde sua concepção, foi desenvolvido 

para tocar em quarteto, nas obras de Richard Wagner. É válido comentar que Anton Bruckner, 

Richard Strauss e Arnold Schönberg utilizaram-no do mesmo modo.  

A escolha pelo formato de quarteto proporcionou praticidade de execução e apresentação 

ao público-alvo. Trompistas estão acostumados a tocar nessa formação, que conta com um vasto 

repertório, incluindo até mesmo um concerto do compositor alemão Robert Schumann para 

quarteto de trompas e orquestra. Assim, transmitiríamos simples e claramente o funcionamento 

da tuba wagneriana. 

Adicionalmente, pensei que poderia ser um grande ganho para o meu projeto e para o 

meio musical se tivéssemos também uma composição para tuba wagneriana com viés popular. 

Conversando com o colega de mestrado, saxofonista e também compositor alagoano, Almir 

Medeiros, percebemos que seria muito interessante e inovador compor uma obra para quarteto 

de tubas a partir de elementos do folclore alagoano. Ele então se prontificou a compor o 

quarteto, que foi intitulado de Suíte Folclórica Alagoana, entregue, em 28 de outubro de 2016.  

Em recital, no dia 03 de novembro desse mesmo ano, na Escola de Música do Estado de 

São Paulo, apresentamos a obra Sarapatuba e três movimentos da Suíte Folclórica Alagoana, 

juntamente com obras de Richard Wagner e outros compositores, (vide p. 70-82). 

 

 

1.4 DESENVOLVIMENTO DE UMA PÁGINA NA INTERNET 

 

Por ocasião da divulgação do recital, resolvi desenvolver uma página de internet e um 

canal de comunicação multimídia no âmbito das redes sociais. A página, que pode ser 

encontrada em www.facebook.com/wagnertuba, sob a marca de “YouTuben”, visa compartilhar 

conteúdo referente à esta pesquisa e será periodicamente  atualizada com novos conteúdos. Para 

a divulgação dos videos foi criado um canal no site www.youtube.com, que pode ser localizado 

por meu nome. Esta foi uma outra forma que encontrei para difundir a tuba wagneriana. O 

logotipo da marca encontra-se no apêndice A, p. 36, e o conteúdo pode ser acessado em: 

goo.gl/eGyEJG
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A Tuba Wagneriana. Origem, aspectos técnicos e o processo de colaboração  

compositor - intérprete para a criação de Sarapatuba 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto a tuba wagneriana. Foram abordados sua 

origem, aspectos de seu funcionamento bem como o processo de colaboração com o compositor 

Pedro Amorim Filho na criação de Sarapatuba.  Muitas orquestras brasileiras sequer possuem 

esse instrumento e optam por utilizar a trompa nos repertórios existentes, ou simplesmente 

deixam de executá-los. Ademais, não há registro, até o momento, de uma peça brasileira 

composta especificamente para a tuba wagneriana, lacuna que este trabalho busca suprir. 

 

Palavras chave: Trompa; Richard Wagner; Composição; Tuba Wagneriana.  

 

 

ABSTRACT: The present article has as its object the Wagner tuba. Its origin, aspects of its 

operation as well as the process of collaboration with the composer Pedro Amorim Filho in the 

creation of Sarapatuba were approached. Many brazilian orchestras do not even have this 

instrument and choose to use the french horn in the existing repertories, or simply fail to 

perform them. In addition, there is no record, so far, of a brazilian piece composed specifically 

for the Wagner Tuba, a gap that this work seeks to provide. 

 

Keywords: French Horn; Richard Wagner; Composition; Wagner Tuba. 

 

 

 

  



23 

 

 

 

2.1 A origem da tuba wagneriana  

 

2.1.1 Achados arqueológicos e sua possível influência sobre Wagner  

 

Em 1797, LUND1 (s/d apud MELTON, 2008, p.11), foram descobertos os instrumentos 

da era de bronze dos povos nórdicos, notadamente uma espécie de trompa denominada Lur. 

Semicircular e em forma aproximada  à da letra S,  media de dois a três metros de cumprimento 

e possuía formato cônico do bocal à campana. Apresentava bocal fixo, eventualmente cônico 

também, mas muito similar ao da trompa moderna. 

Na primeira metade do século XIX, foram encontrados mais sete exemplares desse 

instrumento, alguns em tão bom estado que puderam ser soprados por instrumentistas 

contemporâneos. (WORSAAE 2 , 1949 apud MELTON, 2008, p.11). Nessa mesma época, 

Richard Wagner estudava profundamente a mitologia nórdica. Historiadores questionam o grau 

de influência dessas descobertas arqueológicas na concepção sonora que o compositor 

apresentou,  ao escrever o ciclo de quatro óperas “O Anel dos Nibelungos”3. (FAULKNER4, 

sd apud  MELTON, 2008, p. 11). 

Wagner acreditava na existência de uma lacuna timbrística entre a trompa e o trombone. 

Faulkner indaga se o que ele buscava não era algo próximo ao som de Lur  (FAULKNER, 1980 

apud MELTON, 2008, p.11). De fato e como se verá adiante, o compositor foi tomado dessa 

inquietação, no decorrer de seu trabalho no “Anel”. 

 

 
  

                                                           

1
 LUND, Cajsa S. The ‘phenomenal’ bronze lurs: Data, problems, critical discussion. The Bronze Lurs, 24. 

2
 J. J. A. Worsaae, Danmarks Olditd (Copenhagen, 1843), 28, quoted In: Hans Christian Broholm, William P. 

Larsen and Godtfred Skyerne, The Lures af the Bronze Age. An Archaeological, Technical and Musicological 

Investigation (Copenhagen, 1949), 83. 
3
O Anel dos Nibelungos: Compreende as óperas O Ouro do Reno, As Valquírias, Siegfried e O Crepúsculo dos 

Deuses. 
4
 Maurice Faulkner. The Drone Sound - A Basis for Cult and Emocional Activities in Primitive Societies: A 

Possibility for the Use of the Bronze Lur, The Bronze Lurs, 222. 
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2.1.2 A Composição do “Anel Dos Nibelungos” e a criação da tuba wagneriana  

 

Após sua participação na Revolução de Dresden, em 1848, Wagner foi para o exílio em 

Zurique. No verão, de 1853, iniciou a composição do “Anel”, para a qual estava concluindo o 

libreto intitulado de “Siegfrieds Tod”. 

Em 16 de julho de 1853, durante uma viagem de Chur à St. Moritz, na Suíça, Wagner 

surpreendeu-se com as paisagens da região de Julier Pass. Associou esse lugar à mitologia 

nórdica, especificamente ao majestoso salão de Asgard, chamado Valhalla5 . Essa vista o teria 

inspirado a escrever o“leitmotiv”6 de Valhalla, para sua primeira ópera do ciclo, intitulada “O 

Ouro do Reno”.  

Na mitologia nórdica, fonte de inspiração para o “Anel”, a trompa aparece 

frequentemente, e é representada por um chifre do qual também deriva. É encontrada nos 

brasões de capacetes, usada como caneca (as Valquírias serviam chifres de cerveja aos 

guerreiros mortos em batalha que chegavam a Valhalla), e  como instrumento sinalizador 

militar. Vale ressaltar que, nas línguas germânicas, o termo usado para chifre, Horn, é o mesmo 

usado para trompa e buzina (signal horn), ou trompa de sinalização, que tinha fins militares 

desde a antiguidade (MELTON, 2008, p.10). Justifica-se, assim, a forte presença desse 

instrumento nesse ciclo de óperas. 

No entanto, Wagner não se contenta facilmente em sua busca por uma concepção sonora 

peculiar. Em uma compilação de cartas de Wagner, Mathilde Wesendonck relata que o 

compositor, primeiramente, compôs o leitmotiv de Valhalla para Posaunen dolce (WAGNER7, 

apud MELTON, 2008, p. 9), ou seja, trombones dolce. Estando Wagner ainda insatisfeito, 

queria melhorá-lo, apesar do retorno positivo obtido. Após três dias, Wagner retorna a Mathilde 

e, sentando-se ao piano, toca o tema exatamente como antes. Assim, acaba reconhecendo que 

                                                           

5 Valhalla: segundo a mitologia nórdica, é um majestoso e enorme salão com 504 portas, situado em Asgard, 

dominado pelo deus Odin. 
6 Leitmotiv: (do alemão, motivo condutor) é uma técnica de composição introduzida por Richard Wagner em suas 

óperas, que consiste no uso de um ou mais temas que se repetem sempre que se encena uma passagem da ópera 

relacionada a uma personagem ou a um assunto. 
7
 Wagner, Richard. Richard Wagner an Mathilde Wesendonck. Tagebuchblätter und Briefe 1853-1871, Berlin, 

1906, VIII. 
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não pode melhorá-lo. Ao invés de alterar o motiv, Wagner altera a instrumentação. Na partitura 

agora constam Tuben (WESTERNHAGEN8, 1973 apud MELTON, 2008, p. 9).  

Desse modo, as tubas aparecem na partitura completa de 1854, da ópera “O Ouro do 

Reno” (BAINES, 1993, p. 264), antes mesmo desses instrumentos existirem. Ou seja, 

impressionantemente, Wagner criou a obra e, então, partiu em busca do som almejado.  Para 

isso,  procurou referências nas bandas militares da Europa central, especificamente, da Áustria 

e Bavaria. O instrumento Cornon, por exemplo, construído por Cerveny da Bohemia, em 1844 

(BAINES, 1993, p. 260), possuía características muito similares às que seriam da futura tuba 

wagneriana, porém mais próximas às do barítono.  

Alguns autores apontam que Wagner cogitou usar os instrumentos do belga Adolph Sax 

(WESTERNHAGEN, 1973 apud BAINES, 1993, p. 264 ). É fato que  já o conhecia, pois o 

visitou, em outubro de 1853, em seu ateliê, em Paris. Ali,  teve contato com uma recém-criada 

família de instrumentos de metal, especialmente, com o Saxhorn.  No entanto, após utilizá-los 

em sua ópera Tanhäuser, em 1861, em Paris, o compositor frustrou-se e descartou essa ideia. 

(WAGNER9, 1911, p. 747 apud MELTON, 2008, p. 21).  Abaixo, uma carta enviada ao rei 

Ludwig II demonstra o dilema do compositor:  

 

I have hitherto employed several instruments in the orchestration of the 

Nibelungen that I became familiar with in Paris at the instrument-maker Sax 

(they were of his invention). Neither here [Munich], nor previously in Vienna, 

where I located these instruments with the military or attempted to substitute 

them with those correspondingly suitable, have I been able to uphold any kind 

of standard. In fact, I now doubt wether any of the Sax-type instruments could 

be really practical and adequate for my purposes. As I am continuing to 

orchestrate further, I am in a real dilemma, and a precise investigation of 

these Sax-type instruments on the spot is essential, posthaste, in order to come 

to a decision10. (WAGNER11, 1936 apud MELTON, 2008, p. 20)                                                      
 

                                                           

8
 Curt von Westernhagen, Die Entstehung dês “Ring”: dargestellt an den Kompositionsskizzen Richard Wagners, 

Zurich, 1973, 45.  
9
 Richard Wagner. Mein Leben, Vol.2 Munique, 1911, p. 747. 

10
 Eu tenho empregado até agora diversos instrumentos na orquestração de Nibelungen, com os quais eu me 

familiarizei em Paris no fabricante de instrumentos Sax (os quais eram de sua invenção). Nem aqui [Munique], 

nem previamente em Viena, onde eu encontrei estes instrumentos com os militares ou quando tentei substituí-los 

com aqueles correspondentemente adequados, fui capaz de manter qualquer tipo de padrão. Na verdade, agora, 

duvido que qualquer um dos instrumentos-tipo de Sax poderia ser realmente prático e adequado para os meus fins. 

Enquanto continuo a orquestrar estou num verdadeiro dilema, e uma investigação precisa desses instrumentos de 

Sax no local é essencial para, posteriormente, chegar a uma decisão. (tradução nossa) 
11 Letter from Richard Wagner to King Ludwig II, September 16, 1865, in: Richard Wagner und König Ludwig 

II., Briefwechsel. Vol. 1, ed. Otto Strobel (Karlsruhe, 1936). 
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Sabe-se que Wagner  também visitou o então pequeno atelier de Gebrüder Alexander, em 

Mainz, no verão de 1862. Nesse local, foram feitos diversos experimentos para desenvolver 

instrumentos derivados da trompa, bem como para serem tocados alternativamente a esta 

(ALTENBURG12, 1910  apud MELTON,  2008, p. 18).  

 Vale comentar que, para finalizar, o compositor buscou o auxílio do trompista Hans 

Richter, e este foi o responsável por encomendar o quarteto de instrumentos para a estreia de 

“O Anel”, em Bayreuth. Segundo Baines, tradicionalmente se crê que estes foram fornecidos 

por C. W. Moritz, de Berlim, em 1875, ou em 1877, segundo outros historiadores (BAINES, 

1993,  p. 264). Porém, até hoje há controvérsias sobre quem realmente forneceu o quarteto de 

Tuben, para a estreia, e as primeiras apresentações de O Ouro do Reno e As Valquírias, em 

Munique, em 1869, e a primeira de O Anel, em Bayreuth, em 1876. Wilhelm Altenburg afirma 

que o novo quarteto de tubas de Moritz estreou, em Bayreuth, em 1877, (ALTENBURG13, 

1907/08 apud MELTON, 2008, p.27). 

 

2.2 Aspectos técnicos da execução do instrumento 

 

Desde sua origem, as tubas wagnerianas foram construídas em duas afinações, uma em 

Fá e a outra em Si bemol, ficando assim estabelecidas até os dias atuais. Alguns fabricantes já 

desenvolveram instrumentos contendo as duas afinações,exatamente como a trompa dupla14 

mais usada, atualmente, embora esse não seja o instrumento usual da maioria das orquestras.  

Segundo Baines, o tamanho das tubas é de 9 pés(2,74 metros), a tenor, e 12 pés (3,65 

metros), a baixo. (BAINES, 1993, p. 263) O formato de sua construção é cônico, assim como 

o da trompa, diferente dos instrumentos que Sax desenvolveu, assim como dos trombones e 

trompetes. Esse foi um dos fatores que aproximou ainda mais essa tuba dos trompistas. 

                                                           

12
 Wilhelm Altenburg. Die Wagnertuben und ihre Einführung in die Militärmusik. Zeitschrift für Instrumentenbau 

31, No. 30, 1910/11:1106. 
13

 Wilhem Altenburg, “Zur Hundertjahrfeier der Musikinstrumenten-Fabrik C. W. Moritz in Berlin”, Zeitschrift 

für Instrumentenbau 28, No. 19, 1907/08. 
14

Trompa dupla: A trompa mais usada internacionalmente consiste em um instrumento duplo que contém as 

afinações de Fá e Si bemol.  
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Devido à sua construção, a tuba wagneriana apresenta menor resistência contra o ar 

assoprado, diferentemente da trompa. Isso possibilita ao instrumentista assoprar com menor 

velocidade, ou, em outras palavras, com o ar mais quente. 

Outra característica de sua execução é que, desde sua origem e na maioria do seu 

repertório, a tuba é usada alternadamente com a trompa. 

Quanto à escrita, assunto que ainda gera confusão e será abordado mais adiante neste 

artigo, pode se resumir que o instrumento herdou a tradição da trompa e se manteve como 

transpositor.  

 

Bocal 

Uma vez que o instrumento foi desenvolvido para ser tocado pelo trompista, facilmente 

se consegue produzir som a partir de qualquer bocal de trompa. Porém, devido à sua construção, 

diferença em resistência e dependendo da obra a ser executada, muitos trompistas buscam 

bocais diferentes dos que usam para tocar suas trompas. Isso é feito com o propósito  de se 

atingir uma execução mais adequada. Especialmente na tuba em Fá e, precisamente, naquela 

que faz a voz mais grave do quarteto, pode ser necessário usar um bocal de abertura maior que 

17,5 mm ou 18 mm, uma vez que toca no extremo grave do instrumento, e que muitas notas 

terão de ser afinadas a partir da embocadura. 

 

Postura 

Primeiramente deve se considerar que essa tuba, em muito, difere-se da construção da 

trompa. Isso  requer um estudo, por parte do trompista, de como se posicionar e sustentar o 

instrumento para devidamente executá-lo. Na prática, a maioria dos trompistas apoia o 

instrumento sobre as coxas, devido ao seu peso e formato. Quanto à altura em que o bocal 

ficará, pode ser necessário curvar-se levemente para a frente, dependendo da altura que ficará 

o bocal e da estatura de cada indivíduo.  
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Figura 3 – Tuba wagneriana em Fá 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafo: Jefferson Collacico, 2016 

 

O instrumento não oferece regulagem de altura, diferente dos clarones ou violoncelos, 

que oferecem um espigão como recurso para posicionamento. Nesse caso, podemos ter um 

problema; a bomba geral de afinação, que se encontra na extremidade inferior do instrumento, 

se pressionada contra as coxas ou contra a cadeira onde o instrumentista estiver sentado, devido 

ao peso do instrumento, poderá fechar e a afinação irá subir. Nesse caso, há uma abraçadeira 

específica, como exemplificada na figura abaixo, para travar a regulagem da bomba geral na 

abertura em que o instrumentista achar adequada, e pode ser uma solução para esse problema. 

Figura 4 – Abraçadeira de afinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafo: Elaborado pelo autor 
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Afinação 

Quanto à afinação, pesquisar o centro das notas, ensaiar com os outros que estiverem 

tocando a tuba, e buscar se acostumar ao novo jeito de assoprar, auxilia na boa performance e 

ajuda a evitar “desastres” (MELTON, 2008, p. 7). A correção da afinação da trompa, após já 

ter assoprado o instrumento, se dá pelo ajeitamento da embocadura, podendo também ser 

utilizado um ajeitamento da mão direita, que se posiciona no interior da campana. É importante 

esclarecer que, já na tuba, o trompista não terá uma mão dentro da campana como recurso para 

corrigir a afinação.  

Um outro agravante quanto à afinação da tuba se deve ao modo como o trompista escuta 

a si mesmo e aos outros do naipe de tubas, pois a posição da campana, apontada pra cima e 

direcionada pra direita, é bem-diferente da trompa.  Esta, apesar de ter a campana apontada 

também para direita, direciona-se para baixo e para trás. Pode parecer um mero detalhe, mas 

quando se está na orquestra e se depende de uma sensibilidade extrema, esse detalhe pode fazer 

muita diferença. 

 

Digitação  

 

Em linhas gerais, as tubas wagnerianas em Fá e Si bemol seguem a mesma digitação da 

trompa nas afinações correspondentes, porém com um recurso a mais, o quarto rotor. Este se 

difere, em muito, do quarto rotor da trompa, acionado pelo polegar do trompista e com a função 

de alternar as afinações de Fá e Si bemol. Já nas tubas wagnerianas, seguindo o modelo de 

construção da tuba contrabaixo, o quarto rotor é acionado pelo dedo mínimo.  Deve ser utilizado 

só ele, ou simultaneamente com outros rotores, para corrigir a afinação de algumas posições de 

dedilhado. Tais posições são tradicionalmente problemáticas em relação à afinação, 

especialmente no registro grave do instrumento. Ao pressionar o quarto rotor, obtém-se a série 

harmônica uma quarta abaixo. Assim, as notas mais graves que tradicionalmente seriam 

emitidas pressionando os rotores 1 e 3 simultaneamente (Ré e Sol), e que tendem a ser altas, 

podem ser emitidas pressionando-se somente o rotor 4. Já as notas que seriam emitidas 

pressionando os rotores 1, 2 e 3 simultaneamente (Dó e Fá sustenido), podem ser emitidas 

pressionando-se os rotores 2 e 4. Essa simples mudança na forma “quase automática” de digitar 

dos trompistas pode ter um efeito muito grande na afinação das tubas. O quarto rotor também 

servirá para aumentar a extensão do registro grave, permitindo que a tuba em Si bemol, por 

exemplo, atinja quatro oitavas completas. 
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2.3 Processo de colaboração compositor – intérprete 

 

Relacionamentos amistosos entre compositor e intérprete são comuns na história da 

trompa. Mozart escreveu seus concertos para  seu amigo Joseph Leutgeb15; Beethoven16 ficou 

impressionado com o virtuosismo de Giovanni Punto, e para  este escreveu sua Sonata para 

Trompa e Piano, Op. 17, com quem veio a estreiar essa peça no ano de 1800; Benjamin 

Britten17, contemporâneo do gênio da trompa Denis Brain, escreveu para este sua Serenata para 

tenor, trompa e orquestra de cordas. Mais recentemente, Gyorgi Ligeti 18  escreveu seu 

Concerto de Hamburgo, para a alemã Marie Luise Neunecker, que o gravou, em 2002. 

Neunecker também estreou, em 1982, e gravou, em 1996, no Trio para trompa, violino e piano 

de Ligeti. Nem todos esses casos representaram colaborações em que compositor e intérprete 

trabalharam juntos na composição, mas são fruto do relacionamento entre as duas partes. 

As tubas wagnerianas sempre representaram um quebra-cabeça, tanto para compositores 

como para trompistas. Questão de dúvida para os compositores, as transposições podem 

também confundir iniciantes nessa tuba. A dificuldade em compor pra esse instrumento pode 

ser considerada um dos principais fatores que levou compositores a evitá-lo em suas obras.  

No cenário orquestral nacional, no ano de 2016, somente quatro orquestras possuem um 

quarteto de tubas wagnerianas19, e uma outra possui somente duas20. Isso acarreta em falta de 

conhecimento e domínio técnico dos nossos estudantes de trompa e, até mesmo, de grande parte 

dos trompistas profissionais. 

Diante desse cenário, optei por uma forma de divulgação e contextualização nacional 

desse instrumento, um processo colaborativo de interação compositor-intérprete, com a 

finalidade de produzir a primeira peça brasileira para quarteto de tubas wagnerianas. O 

                                                           

15 ABERT, Herrmann. W. A. Mozart. Yale University Press, London, 2007, p. 761. 
16 BEETHOVEN-HAUS BONN. Sonata for piano and horn or violoncello (F major) op. 1. Dsponivel em: 

<http://www.beethoven-haus 

bonn.de/sixcms/detail.php?id=15246&template=werkseite_digitales_archiv_en&_eid=1510&_ug=Piano%20and

%20another%20instrument&_werkid=17&_mid=Works&suchparameter=&_seite=1 >. Acesso em:  22 de out. 

2016. 
17 GAMBLE, Stephen e LYNCH, William C. Dennis Brain: A Life in Music. Uneversity of Texas Press, Denton, 

2011, p. 158-160. 
18  ARKIVMUSIC. Notes and Editorial Reviews. Disponível em: 
<http://www.arkivmusic.com/classical/album.jsp?album_id=701174>. Acesso em: 22 de out. 2016. 
19Entende-se quarteto por duas tubas Tenor, em Si bemol e duas tubas Baixo, em Fá. 
20OSESP, OSB e OSM  possuem quatro cada e OSPA possui somente duas, uma em Fá e outra em Si bemol, no 

momento de produção deste artigo. 
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compositor e professor baiano, Dr. Pedro Amorim Filho, prontificou-se a compor a peça e, 

assim, o processo teve início, no final do primeiro semestre de 2015. 

 Dessa forma, iniciamos a partir do levantamento das principais obras que incluíram a 

tuba wagneriana. Foram analisadas obras de Richard Wagner, Anton Bruckner, Richard Strauss 

e Igor Stravinsky. Excertos desses compositores seriam incluídos no “Sarapatel”, ideia original 

do compositor para o título da obra, uma vez que esta exerceria também a função (pedagógica 

desde sua concepção) didática para seu público alvo. Posteriormente, o título da composição  

tornar-se-ia “Sarapatuba.” 

Em julho de 2015, tive a oportunidade de apresentar os instrumentos, presencialmente, 

ao compositor, durante sua visita à minha residência, em São Paulo. Nessa ocasião, pude tocar 

e demonstrar os recursos sonoros e interpretativos da tuba em suas duas afinações. 

Reuniões presenciais e, por meios eletrônicos, ocorreram para discutir a peça a ser 

composta. As mensagens eletrônicas e videoconferências foram de grande auxílio, 

considerando a distância geográfica entre São Paulo e Salvador.  Essa comunicação possibilitou 

a análise das gravações feitas com os colegas do naipe de trompas da Osesp, desde os primeiros 

esboços enviados pelo compositor.  

Como intérprete, procurei, nas diversas análises e testes práticos dos esboços da obra, 

indicar ao compositor as características principais de execução e de viabilidade técnica para 

adequar a peça ao instrumento. 

Os principais problemas encontrados nesse percurso foram a ponderação da escrita 

inovadora em relação à tradição; opinião dos outros intérpretes do quarteto; tessitura; 

compreensão da escrita e preferências musicais (diferenças entre a visão do intérprete e as ideias 

composicionais). Porém, é relevante citar que nenhum exigiu mais atenção e tempo que a 

tessitura. Apesar de se usar o bocal da trompa e possuir o registro da trompa, o instrumento, 

tradicionalmente, mas não exclusivamente, atua no registro médio e grave da trompa, pois 

afinal, a ideia de Wagner era fazer a ponte entre as trompas e os trombones. Isso se tornava 

mais perceptível quando testávamos os esboços com o quarteto, e os meus colegas de quarteto 

também expressavam suas impressões. Somente ao filmar o ensaio-teste do quarteto e 

apresentar o vídeo ao compositor é que tive a certeza de que este havia realmente assimilado 

qual seria o melhor registro para escrever para tubas, tanto as em Fá como as em Si bemol. 

Então, toda a música  foi transposta uma quarta abaixo. 
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É importante mencionar também que outro fator de destaque nesse processo foi a 

experiência da quebra hierárquica da relação compositor-intérprete, algo inusitado para mim 

como músico de orquestra.  

 

A falta de documentação de colaborações não só aponta para um descaso para com o 

papel do intérprete na criação, difusão e recepção de novas obras musicais, mas, além 

disso, despreza o processo de troca e seu impacto, tanto para a composição quanto 

para a performance. O descompasso entre a prática e o discurso parece ser uma clara 

indicação da presença do modelo hierárquico de relações compositor-intérprete no 

discurso sobre música. (DOMENICI, 2010, 1142) 

 

Sempre acostumado a seguir as indicações da partitura,  acompanhadas  da interpretação 

de um maestro, somadas ao rigor quase militar da música, que chamamos de erudita, geralmente 

busco a forma mais precisa, reverente e submissa possível de execução da partitura, 

considerando seu contexto original. Nesse aspecto, devo destacar a atitude do compositor Pedro 

Filho, que, desde o início, abriu caminho para observar minhas preferências. Isso renovou meu 

olhar de intérprete, pois passei a ter prazer nessa música, o prazer da criatividade e liberdade 

de expressão musical, algo que nem sempre encontra lugar numa orquestra sinfônica.  

Nessa colaboração com o compositor, tive a oportunidade de descrever como alguns 

trompistas compõem para grupos de trompa e que tipo de repertório preferem executar em 

forma de quarteto, sexteto e octeto. Fiz isto visando o lado didático da peça em composição e 

seu público-alvo.  

 

A primeira performance 

No dia 03 de novembro de 2016, apresentamos Sarapatuba, em um recital-workshop, 

sobre a tuba wagneriana, na Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP. Após dois 

ensaios realizados entre a conclusão da obra e o recital, poucas coisas foram alteradas para sua 

execução em público. O compositor deixou a meu critério a “Arte Final” da obra, como a 

escolha das dinâmicas onde  não havia notação. A receptividade foi muito boa e durante o 

recital pudemos expor as ideias composicionais da obra, bem como elucidar dúvidas da platéia 

em relação à tuba wagneriana. Agora “a porta está aberta” para que novas composições 

nacionais possam entrar para o repertório ainda restrito desse instrumento de sonoridade tão 

nobre. 
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CONCLUSÃO  

 

  Foi possível perceber com este trabalho que  a  tuba wagneriana é um instrumento que 

pode ser melhor compreendido e inserido no meio musical, tanto no aspecto de produção de 

obras brasileiras como em seu uso pelas instituições sinfônicas nacionais. Em geral, esses 

instrumentos costumam pertencer às orquestras e casas de ópera. É importante que a aquisição 

desses instrumentos seja considerada pelas orquestras, assim como outros instrumentos que, 

geralmente, não pertencem aos músicos, como o contrafagote, harpas, cravo, celesta, entre 

outros, ainda que sejam usados com menor frequência. Assim, deveria ser alvo de todas as 

instituições sinfônicas a aquisição mais completa possível do quadro de instrumentos que 

aparecem na literatura musical  de concerto. 

Também considero importante mencionar que em muitas audições de trompa nas 

orquestras  internacionais, é requisitado que o trompista toque os principais excertos de tuba 

wagneriana, geralmente com instrumentos fornecidos pela instituição. Ao ingressar nessas 

orquestras, este será remunerado cada vez que tiver de tocar a tuba wagneriana, assim como 

todos instrumentistas que usam algum instrumento diferente do que consta em seu contrato. 

Vale esclarecer que essa prática ainda não entrou em vigor em várias orquestras no Brasil. 

Outra observação relevante que pude fazer durante toda essa experiência, é que a   

documentação dos processos de interação pode contribuir muito para que mais compositores e 

intérpretes cresçam no conhecimento e compreensão mútuos. Isso abre caminho para o 

enriquecimento da qualidade, tanto do repertório quanto das performances. Muitas são as vezes 

onde intérpretes se veem frustrados ao interpretar uma obra que lhes causa estranheza. Também, 

por outro lado, compositores podem se sentir frustrados pela falta de entendimento e 

compreensão de suas obras pelos intérpretes. 

 Diante do exposto, creio haver uma certa distância entre os compositores, em grande 

parte ligados à academia, e os intérpretes, especialmente os que atuam nas orquestras. Assim, 

vale enfatizar que o processo de colaboração compositor-intérprete é uma eficaz ferramenta 

que possibilita a aproximação das distintas visões, por meio do diálogo e da compreensão 

mútua.  
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APÊNDICE A: Produtos Finais 

 

Ao final do curso, quatro produtos foram gerados. Os dois primeiros são composições de 

autores brasileiros para quarteto de tubas wagnerianas. A primeira, intitulada Sarapatuba, foi 

fruto de um processo de interação compositor-intérprete, onde trabalhei em conjunto com o 

compositor baiano Pedro Amorim Filho. Essa obra, primeira no Brasil a ser composta para este 

instrumento, segue a tradição vanguardista dos compositores baianos porém sem perder o 

caráter didático a que se propõe. A segunda obra, intitulada Suíte Folclórica Alagoana, 

composta por Almir Medeiros, trata-se mais de uma encomenda, com poucos ajustes feitos por 

mim, e tem como principal objetivo acolher a tuba wagneriana no universo da música  popular 

brasileira.  O terceiro produto foi a apresentação de um recital-workshop, realizado em 03 de 

novembro de 2016, na EMESP, que incluiu as estréias das obras mencionadas acima. O quarto 

e último produto, foi a criação de uma página de internet para divulgação dos resultados desta 

pesquisa. A página pode ser localizada em www.facebook.com/wagnertuba, sob a marca de 

YouTuben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/wagnertuba


36 

 

 

  



37 

 

 

  



38 

 

 

  



39 

 

 

  



40 

 

 

  



41 

 

 

  



42 

 

 

  



43 

 

 

  



44 

 

 

  



45 

 

 

  



46 

 

 

  



47 

 

 

  



48 

 

 

  



49 

 

 

  



50 

 

 

  



51 

 

 

  



52 

 

 

  



53 

 

 

  



54 

 

 

  



55 

 

 

  



56 

 

 

  



57 

 

 

  



58 

 

 

  



59 

 

 

  



60 

 

 

  



61 

 

 

  



62 

 

 

 

  



63 

 

 

  



64 

 

 

  



65 

 

 

  



66 

 

 

  



67 

 

 

  



68 

 

 

  



69 

 

 

  



70 

 

 

  



71 

 

 

  



72 

 

 

  



73 

 

 

  



74 

 

 

  



75 

 

 

  



76 

 

 

  



77 

 

 

  



78 

 

 

  



79 

 

 

  



80 

 

 

  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

 

 



83 

 

 

  



84 

 

 

 

  



85 

 

 

  



86 

 

 

APÊNDICE B: Relatórios das práticas supervisionadas cursadas ao longo dos três 

semestres oferecidos pelo programa 

 

Relatórios das práticas supervisionadas cursadas ao longo dos três semestres oferecidos 

pelo programa: 

1. Relatório de prática orquestral 2015.1  

2. Relatório de música de câmara 2015.1  

3. Relatório de oficina de prática técnico-interpretativa 2015.1  

4. Relatório de prática orquestral 2015.2  

5. Relatório de música de câmara 2015.2  

6. Relatório de oficina de prática técnico-interpretativa 2015.2 

7. Relatório de prática orquestral 2016.1  

8. Relatório de oficina de prática técnico-interpretativa 2016.1 
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1. Relatório da Disciplina MUS D49 - Prática Orquestral 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: EduardoMinczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

Código da prática: MUS D49 

Nome da Prática: Prática Orquestral  

 

 

1) Descrição da Prática: 

 

2) Título da Prática: Prática Como Trompista Na Temporada Osesp 2015.1 (10 

Programas, 2 Gravações) 

 

3) Carga Horária Total: 202 h  

 

4) Locais de Realização: SALA SÃO PAULO, AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO  

Período de Realização: 23/02 A 12/07 DE 2015  

 

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 na OSESP – 5 h  

b) Ensaios e concertos de 10 programas da OSESP:  

b.1) Concertos: 26, 27 e 28 de fevereiro na Sala São Paulo 

Regente: Marin Alsop 

Repertório: C. Rouse - Rapture, G.Mahler - Sinfonia nº 4 em Sol, Maior 

Cronograma e carga horaria: 6 ensaios e 3 concertos (23 a 28.02) 20h 

 

b.2) Concertos: 5, 6, 7 e 9 de março na Sala São Paulo 

Regente: Marin Alsop/Valentina Peleggi 
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Solista: David Fray, piano 

Repertório: S. Prokofiev - Valsas, W. A. Mozart - Concerto No 20 Para Piano Em Rémaior, 

Kv 466, J. Tower - Fanfarra Para A 

Mulher Incomum No 2, P. I. Tchaikovsky - Sinfonia No 6 Em Si Menor, Op.74  

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 4 concertos (02.03 a 09.03) 22 h 

 

b.3) Concertos: 9, 10 e 11 de abril na Sala São Paulo  

Regente: Sir Richard Armstrong  

Solista: Angela Hewitt, piano 

Repertório: H. Berlioz - Beatriz E Benedito: Abertura, W. A. Mozart - Concerto No 25 Para 

Piano Em Dómaior, Kv 503, C. Frank - Sinfonia Em Rémenor, Op. 48 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos (7 a 11.04) 19 h  

 

b.4) Concertos com gravação: 16, 17 e 18 de abril na Sala São Paulo 

Regente: Marin Alsop 

Solista: Denis Kozhukhin, piano 

Repertório: Paulo  Da Costa Lima - Cabinda: Nós Somos Pretos, Abertura Sinfônica, Op. 

104, F. Chopin - Concerto No 1 Para Piano Em Mi Menor, Op. 11, S. Prokofiev - Sinfonia No 

6 Em Mi Bemol Menor, Op. 111. 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios, 3 concertos e 4 sessões de gravação: (14 a 20.04) 30 h 

 

b.5) Gravação: 24, 25 e 27 de abril na Sala São Paulo Regente: Marin Alsop 

Repertório: S. Prokofiev - Valsas, Op.110 

Cronograma e carga horária: 4 sessões de gravação: 10 h 

 

b.6) Concertos: 30 de abril, 1 e 2 de maio na Sala São Paulo (concerto do dia 2 de maio 

gravado pela tv cultura) 

Regente Osmo Vänskä 

Repertório: A. Escobar - A Rua Dos Doradores, Litania Da Desesperança, J. Sibelius - 

Sinfonia No 6 Em Ré Menor, Op. 104, Sinfonia No 7 em Dó Maior, Op. 105  

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 19 h 

 

b.7) Concertos: 14, 15, 16 e 17 de maio na Sala São Paulo (concerto do dia 16 gravado pela tv 

cultura) 
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Regente: Stéphane Denève 

Repertório: J. Williams - Contatos Imediatos Do Terceiro Grau: Suíte, A Menina Que 

Roubava Livros: Suíte, B. Herrmann - Psicose: Suíte, Intriga Internacional: Tema, H. Berlioz 

- Sinfonia Fantástica, Op. 14 Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 4 concerto: 20 h  

 

b.8) Concertos: 28, 29 e 30 de maio na Sala São Paulo Regente: Mark Wigglesworth 

Repertório: M. Tippet - A Child of our Time 

Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e 3 concertos: 19 h  

 

b.9) Concertos: 2, 3, e 5 de julho na Sala São Paulo e 4 de julho no Auditório Claudio 

Santoro, Campos do Jordão 

Regente: Marin Alsop 

Solista: Jennifer Koh, violino  

Repertório: G. Gabrieli -Canzon Xvi/Canzon Ix, A. Clyne - Concerto Para Violino - The 

Seamstress, G. Holst - Os Planetas, Op.32 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 4 concertos: 22 h 

 

b.10) Concertos: 9, 10 e 12 de julho na Sala São Paulo e 11 de julho no Auditório Claudio 

Santoro em Campos do Jordão. 

Regente: Marin Alsop 

Solista: Fabio Martino, piano  

Repertório: J. Brahms - Abertura Trágica, Op. 81, S. Rachmaninov - Rapsódia Sobre um 

Tema de Paganini, Op. 43, R. Strauss - O Cavalheiro da Rosa, Suíte Op. 59 

Cronograma e carga horária: 4 ensaios e 4 concertos: 20 h  

 

Total de ensaios e concertos: 206 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) Gravações dos concertos  
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8) Orientação: 

8.1) Carga horaria da Orientação: 9h  

8.2) Formato da Orientação: 

Encontros presenciais durante participação dos módulos, sendo 3 horas por módulo, 

do PPGPROM no 1º semestre de 2015. Total: 9 horas 
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2. Relatório da disciplina MUS D50 - Prática Camerística 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115965 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D50 

Nome da Prática: Prática Camerística 

 

Orientador da Prática: Prof. Celso Benedito e Prof. Pedro Robatto 

 

Descrição da Prática: Discussão e ensaios para apresentação no recital de alunos do Mestrado 

Profissional do PPGPROM.  

 

1) Título da Prática: Prática de Octeto de Sopros 

 

2) Carga Horária Total: 5 Horas 

 

3) Locais de Realização: Auditório da Faculdade de Música da UFBA 

 

4) Período de Realização: 05 a 07 de maio de2015 

 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Em discussões buscamos encontrar características do período e de seu compositor com o 

objetivo de identificar um padrão estilístico próprio. Houve análise interpretativa, sempre 

observando fatores que compõem as melodias com a intenção de destacá-las das harmonias, 

passando por aspectos de timbre, afinação e balanço: 1h 

 

b) Ensaios e apresentação: 4h 
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6) Participantes: 

Prof. Dr. Pedro Robatto, I clarineta 

Sergio Burgani, II clarineta 

Franciso de Assis Formiga, I fagote 

Jean Marques, II fagote 

Joel Gisiger, I oboé 

Roberta Barbosa, II oboé 

Orlando Florez, I trompa 

Eduardo Minczuk, II trompa 

Rodolfo Lima, contrabaixo 

 

7) Repertório:  

L. V. Beethoven: Sétima Sinfonia, Op. 92 (redução para Octeto de Sopros) 

 

Total de ensaios, apresentação e orientação:  5 h 

 

8) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação em forma de octeto para recitais  

b) Apresentação durante o curso à classe de alunos do mestrado profissional 

 

9) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

10) Orientação: 

10.1) Carga horária da Orientação: 1 h 

10.2) Formato da Orientação: 

1 encontro presencial para o levantamento de informações auxiliares do repertório a ser 

trabalhado.   

 

Total: 5 hs 
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3. Relatório da disciplina MUS D48 - Oficina de Prática Técnico Interpretativa 2015.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D48 

Nome da Prática: Oficina de Prática Técnico Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática:  Orientação de aluno e quarteto de trompas na UFBA  

 

2) Carga Horária Total: 5 h 

 

3) Locais de Realização: Sala Tim – UFBA 

 

4) Período de Realização:    08 de maio de 2015 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Aula para o aluno Uriel Borges da Silva, em formato de preparação para recital e audição 

para admissão em orquestras. Repertório: W. A. Mozart - Concerto Nº 3 para trompa. 

Acompanhamento ao piano: Elisama Gonçalves. 2h  

b) Ensaios orientados de quarteto de trompas, com os alunos Durvalino Cruz, Davi Eugênio 

e Uriel Borges da Silva. Repertório: R. Wagner - Wach Auf e A. Diewitz - Fidele 

Grünröcke 2h 
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6) Total de ensaios e orientação: 5h  

 

7) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

 

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

orquestrais para alunos de trompa. 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e orquestral para alunos de 

trompa. 

 

8) Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática 

 

9) Orientação: 

9.1) Carga horaria 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.  

 

Total: 5h 
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4. Relatório da disciplina MUS D49 - Prática Orquestral 2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk         

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D49 

Nome da Prática: Prática Orquestral 

 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática como Trompista na Temporada Osesp 2015.2 (13 

Programas) 

 

2) Carga Horária Total: 271h 

 

3) Locais de Realização: SALA SÃO PAULO, AUDITORIO CLAUDIO SANTORO, 

CAMPOS DO JORDÃO E PRAIA DO GONZAGA, SANTOS. 

 

4) Período de Realização: 21/07 A 13/12 DE 2015 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

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

partituras e gravações das obras a serem executadas na OSESP – 5h 

b) Ensaios e concertos de 13 programas da OSESP: 

b.1) Concertos: 23, 24 e 25 de julho na Sala São Paulo: 

Regente: Giancarlo Guerrero 

Solista: Ewa Kupiec, piano. 

Repertório: F. Chopin(Stravinsky) - Noturno op.32 nº 2, Valsa em Mi bemol maior op.18, F. 

Chopin - Concerto para Piano em Fá menor op.21, R. Korsakov - Sherazade op. 35 
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Cronograma e carga horária: 3 ensaios e  3 concertos (21 a 25.07) 15 h  

 

b.2) Concertos com Gravação: 30 e 31 de julho e 02 de agosto na Sala São Paulo e 01 de 

agosto no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão: 

Regente: Giancarlo Guerrero 

Solistas: Manuel Barrueco, violão, Idwer Alvarez, tenor e Juan Tomás Martinez, baritono. 

Repertório: D. Buxtehude(Chaves) - Ciacona em Mi menor, BuxWV 160, H.V. Lobos - 

Concerto para Violão e Pequena Orquestra, Esteves - Cantata Criolla. 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 4 concertos (28.07 a 02.08) 25 h  

 

b.3) Concertos: 13, 14 e 15 de agosto na Sala São Paulo: 

Regente: Arvo Volmer 

Solista: Quarteto Osesp 

Repertório: J. Sibelius - Lendas Lemminkainen op.22, J. Adams - Absolute Jest, L. V. 

Beethoven - Sinf. Nº 7 em Lá maior op.92 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos (11 a 15.08) 15 h  

 

b.4) Concertos: 20, 21 e 22 de agosto na Sala São Paulo 

Regente: Arvo Volmer 

Solista: Emmanuele Baldini, violino 

Repertório: L. V. Beethoven - Abertura Leonora nº1 op.138 e Concerto nº4 em Sol maior 

op.58, D. Shostakovich - Sinfonia nº9 em Mi bemol maior op. 70 e The Gadfly op.97 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios, 3 concertos (18 a 22/08) 20 h  

 

b.5) Concertos: 27, 28, 29 e 30 de agosto na Sala São Paulo 

Regente: Giancarlo Guerrero 

Solistas: Tambuco, percussão 

Repertório: A.Revueltas - Ventanas, Jarvlepp - Garbage Concerto, A.Revueltas - La Noche do 

los Mayas 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 4 concertos: 21 h  

 

b.6) Concertos: 17, 19 e 21 de setembro na Sala São Paulo (concerto do dia 19 de setembro 

gravado pela tv cultura): 

Regente: Isaac Karabtchevsky 
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Repertório: A. Schoenberg - Gurre Lieder 

Cronograma e carga horária: 11 ensaios e 3 concertos: 35 h   

 

b.7) Concertos: 24, 25 e 26 de setembro na Sala São Paulo (concerto do dia 25 gravado e 

transmitido pelo Concerto Digital da Osesp via web): 

Regente: Marin Alsop 

Repertório: J. Brahms - Sinfonias nº1 em Dámenor op.68 e nº2 em Rémaior op. 73 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 3 concertos: 21 h  

 

b.8) Concertos: 15, 16 e 17 de outubro na Sala São Paulo 

Regente: Ragnar Bohlin 

Solistas: Marília Vargas, soprano e Luisa Francesconi, mezzo soprano. 

Repertório: T. Albinoni - Adagio em Sol menor, G. B. Pergolesi - Stabat Mater, Poulenc - 

Gloria 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 15 h  

 

b.9) Concertos: 29, 30 e 31 de outubro na Sala São Paulo 

Regente: Louis Langrée 

Solista: Cristina Gómez Godoy, oboé 

Repertório: O. Messiaen - Um Sorriso, W. A. Mozart - Concerto para Oboé em Dómaior kw 

314, O. Messiaen - Les Oferendes Oubliées, R. Strauss - Morte e Transfiguração op.24. 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 20 h  

 

b.10) Concertos: 5, 6 e 7 de novembro na Sala São Paulo  

Regente: Louis Langrée 

Solista: Alexander Gavrylyuk, piano 

Repertório: S. Rachmaninov - Vocalise, A. Scriabin - Sinfonia nº4 op. 54, P. I. Tchaikovsky - 

Concerto nº2 para Piano em Sol maior op. 44 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 20 h 
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b. 11) Concertos: 19, 20 e 21 de novembro na Sala São Paulo 

Regente: Fabio Mechetti 

Solista: Daniel Mueller Schott, violoncelo 

Repertório: R. Schumann - Abertura Manfred op. 115 e Concerto para Violoncelo em 

Lámenor op.129, R. Strauss - Uma Vida de Herói op.40 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 20 hs 

 

b. 12) Concertos: 3, 4 e 5 de dezembro na Sala São Paulo 

Regente: Celso Antunes 

Solista: Bertrand Chamayou, piano 

Repertório: C. Debussy - Dois Prelúdios, Scriabin - Concerto para Piano em Fá sustenido 

menor op. 20, T. Takemitsu - A Flock Descends Into The Pentagonal Garden, C. Debussy - 

La Mer. 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 20h 

 

b. 13) Concertos: 10, 11 e 12 de dezembro na Sala São Paulo e 13 de dezembro na Praia do 

Gonzaga, Santos. 

Regente: Marin Alsop 

Solista: Tamara Wilson, soprano 

Repertório: G. Mahler - Sinfonia nº4 em Sol maior, J. F. Händel - O Messias: Excertos 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 4 concertos: 24h 

 

Total de ensaios, concertos e gravações: 271h 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório orquestral 

específico 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e orquestral 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática 

b) Gravações dos concertos 
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8. Orientação: 

8.1) Carga horária  da Orientação: 9h 

8.2) Formato da Orientação: 

Encontros presenciais durante participação dos módulos, sendo 3 horas por módulo, do 

PPGPROM no 2º semestre de 2015. total: 9 horas 

 

 

  

  



100 

 

 

5. Relatório da disciplina MUS D50 - Prática Camerística 2015.2 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D48 

Nome da Prática: Oficina de Prática Técnico Interpretativa 

 

Descrição da Prática:  

Discussão e seleção de trio do compêndio de trios de Anton Reicha, Op. 82, para três trompas, 

para apresentação no recital de alunos do Mestrado Profissional do PPGPROM em 07 de abril 

de 2016. 

 

1) Título da Prática: Prática de Trio de Trompas 

 

2) Carga Horária Total: 5 Horas 

 

3) Locais de Realização: Auditório da Faculdade de Música da UFBA 

 

4) Período de Realização: 5 a 7 de abril de 2016 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Levantamento de informações históricas e técnicas sobre o compositor e o repertório 

específico – análise da partitura da obra a ser executada pelo trio: 1 hora. 

b) Ensaios e apresentação: 3 horas e meia. 

 

6) Participantes: Josely Saldanha, Orlando Afanador Florez e Eduardo Minczuk. 
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6. Relatório da disciplina MUS D48 - Oficina de Técnica Prático Interpretativa 2015.2  

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D48 

Nome da Prática: Oficina de Prática Técnico Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

 

Descrição da Prática:  

a) Levantamento de informações técnicas da tuba wagneriana, bem como seu repertório e a 

escrita peculiar para este instrumento, para demonstração e análise junto ao compositor Pedro 

Amorim Filho. 

 

1) Título da Prática:  Pesquisa da Tuba Wagneriana - Interação com o Compositor de 

Sarapatuba  

 

2) Carga Horária Total: 11h 

 

3) Locais de Realização: São Paulo e Salvador 

 

4) Período de Realização: Julho de 2015 a Maio de 2016 

 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico da tuba wagneriana 

– análise de partituras, gravações e textos sobre as obras a serem apresentadas ao 

compositor: 2h 

b) Encontros presenciais em São Paulo e Salvador, assim como conversas por meios 

eletrônicos ao longo do período para apresentação dos instrumentos e suas características, 

e também discussões a respeito da partitura da obra em composição. 
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 Total de encontros e conversas: 6 h 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Desenvolvimento de procedimentos de interação compositor-intérprete 

b) Apresentação dos recursos da tuba wagneriana ao compositor Pedro Amorim Filho 

 

7. Poíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática 

b) Composição da peça para quarteto de tubas wagnerianas como produto final do mestrado 

profissional. 

 

8. Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 3 h 

8.2) Formato da Orientação: 

1 encontro presencial preparatório para cada semana nos módulos do mestrado profissional (3 

x 1 h = 3 h 

 

Total: 11 h 
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7. Relatório da disciplina MUS D49 - Prática Orquestral 2016.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D49 

Nome da Prática: Prática Orquestral 

 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Prática como Trompista na Temporada OSESP 2016.1 (1 

Gravação e 8 programas de concerto) 

 

2) Carga Horária Total: 185 h 

 

3) Locais de Realização:SALA SÃO PAULO e AUDITORIO CLAUDIO SANTORO, 

CAMPOS DO JORDÃO. 

 

4) Período de Realização:15/02 a 03/07 DE 2016 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

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

partituras e gravações das obras a serem executadas na OSESP – 5 h 

b) Ensaios e concertos de 1 gravação e ensaios e concertos de oito programas da OSESP: 

b.1) Gravação e Concertos: 15 a 26 de fevereiro de 2016 na Sala São Paulo 

Regente : Isaac Karabtchewsky 

Repertório: H. V. Lobos - Sinfonia Nº 11 (Gravação e Concerto), P. I. Tchaikovsky - Romeu 

e Julieta, Abertura Fantasia. 

Cronograma e carga horária: 10 sessões de gravação e 1 concerto (15 a 26.02): 27 h 
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b.2) Concertos: 10, 11, 12 e 13 de março na Sala São Paulo. 

Regente: Marin Alsop 

Solistas: Colin Currie, percussão. 

Repertório: J. Higdon - Machine, J. MacMillan - Concerto Nº 

2 para Percussão, G. Mahler - Sinfonia Nº 1 em Ré Maior - Titã. 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 4 concertos (07 a 13.03): 22h 

 

b.3) Concertos: 24,25 e 26 de março na Sala São Paulo 

Regente: Arvo Volmer 

Solista: Yulianna Avdeeva, piano. 

Repertório: Z. Kodaly - Noite de Verão, W.A.Mozart -Concerto Nº 23 para piano em Lá 

Maior, KV 488, P. I. Tchaikovsky - Sinfonia Nº 6 em Si Menor, Op.64 - Patética. 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos (22 a 26.03) : 19 h 

 

b.4) Concertos: 14, 15 e 16 de abril na Sala São Paulo 

Regente: Valentina Peleggi 

Repertório: H. V. Lobos - Valsa da Dor e Alma Brasileira, M. Buchala - Cecília, R. 

Schumann - Sinfonia Nº4 em Ré Menor, Op.120 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios, 3 concertos (11 a 16.04): 22 h 

 

b.5) Concertos: 28, 29 e 30 de abril na Sala São Paulo 

Regente: Marin Alsop 

Solistas: Gabriela Monteiro, piano. 

Repertório: M. Nobre - Kabbalah, Op.96, E. Grieg - Concerto para Piano em Lá Menor, 

Op.16, H. V. Lobos - Bachianas Brasileiras Nº4: Prelúdio, S. Rachmaninov - Danças 

Sinfônicas, Op.45 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 19 h 

 

b.6) Concertos: 05, 06, 07 e 08 de maio na Sala São Paulo  

Regente James Gaffigan 

Repertório: G. Rossini - Il Signor Bruschino: Abertura, Schubert - Sinfonia Nº3 em RéMaior, 

D 200, e Rosamunde, D 797: entreato nº3, Tinoco: O Sotaque Azul das Águas , G. Verdi - 

Macbeth: Música de Balé. 

Cronograma e carga horaria: 5 ensaios e 4 concertos:  20 h 
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b.7) Concertos: 12, 13 e 14 de maio na Sala São Paulo  

Regente: Isaac Karabtchevsky 

Solista: Emmanuele Baldini, violino e Fazil Say, piano. 

Repertório: H. Dutilleux - Sur le même Accord  - Noturno para Violino e Orquestra, W. A. 

Mozart - Concerto nº21 para Piano em Dó Maior, KV 467, H. V. Lobos - Sinfonia Nº1 - O 

Imprevisto. 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 3 concertos: 19 h  

 

b.8) Concertos: 30 de junho, 01 e 02 de julho na Sala São Paulo e 03 de julho no Auditório 

Claudio Santoro, Campos do Jordão. 

Regente: Marin Alsop  

Solista: Karen Gomyo, violino e Christian Poltéra, violoncelo. 

Repertório: J. Brahms - Concerto para Violino e Violoncelo em RéMaior, Op.35, D. 

Shostakovich - Sinfonia Nº5 em Ré Menor, Op.47. 

Cronograma e carga horária: 6 ensaios e 4 concertos: 23 h 

 

Total de ensaios, concertos e gravações: 176 h 

 

6. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório orquestral 

específico 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e orquestral 

 

7. Possíveis produtos Resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática 

b) Gravações dos concertos 

 

8. Orientação: 

a) Carga horaria da Orientação: 9 h 

b) Formato da Orientação: 

- Encontro presenciais em Salvador em 18 e 19/09/2016, conversas telefônicas, troca de e-

mails e mensagens eletrônicas, no 1º semestre letivo de 2016. total: 9 horas 
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8. Relatório da disciplina MUS D48 - Oficina de Prática Técnico Interpretativa 2016.1 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

Aluno: Eduardo Minczuk 

Matrícula: 215115964 

Área: Mestrado Profissional em Música 

Ingresso: 24/02/2015 

Código: MUS D48 

Nome da Prática: Oficina de Prática Técnico Interpretativa 

 

Orientador da Prática: Celso Benedito 

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Pesquisa da Tuba Wagneriana - Ensaios e concertos do 

repertório para o instrumento ao longo da temporada 2016 da Osesp  

 

2) Carga Horária Total:45 h 

 

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

do Jordão 

 

4) Período de Realização: de 16.06 a 10.07 de 2016 

 

5) Detalhamento das Atividades (incluindo cronograma): 

a) Levantamento de informações auxiliares sobre o repertório específico da tuba wagneriana – 

análise de partituras, gravações e textos sobre as obras a serem executadas na OSESP – 5 hs 

b) Ensaios e concertos de 2 programas da OSESP: 

b.1) Concertos: 16, 17, 18 e 19  de junho na Sala São Paulo 

Regente: Robert Spano 

Solistas: Lawrence Powder, viola. 

Repertório: V. Williams - Fantasia Sobre um Tema de Thomas Tallis, Salonen - Pentatonic 

Étude, Bartók - Concerto para Viola, R. Wagner - O Anel dos Nibelungos: Excertos. 



107 

 

 

Cronograma e carga horária: 5 ensaios e 4 concertos: 20 h 

b.2) Concertos: 07, 08 e 09 de julho na Sala São Paulo e 10 de julho no Auditório Claudio 

Santoro, Campos do Jordão. 

Regente: Giancarlo Guerrero 

Solista: Christian Poltéra, violoncelo. 

Repertório: C. Debussy - Prélude àL`Après-midi d`un Faune, Dutilleux - Tout un Monde 

Lointain - Concerto para Violoncelo e Orquestra, I. Stravinsky - A Sagração da Primavera. 

Cronograma e carga horária: 3 ensaios e 4 concertos: 17 h 

 

6. Total de ensaios e concertos: 37 h 

 

7. Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Desenvolvimento de procedimentos de execução da tuba wagneriana. 

 

8. Possíveis  produtos  Resultantes da Prática 

8.1) Relatório/memorial da Prática 

8.2) Concertos e análise do funcionamento da tuba wagneriana 

 

9. Orientação: 

a) Carga horária da Orientação: 3hb) Formato da Orientação: 

- 1 encontro presencial preparatório sobre o levantamento de informações auxiliares (1h) 

- 1 conversa avaliatória para cada programa  - pós concertos (2 x 1 h = 2h) 

 

Total: 3h 
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Apêndice C: DVD do processo da pesquisa e seu produto final 

 

Link: goo.gl/eGyEJG 
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ANEXO A: Texto do compositor Dr. Pedro Amorim Filho 

 

 

 

SARAPATUBA 

 

A ideia de compor Sarapatuba surgiu a partir do contato com Eduardo Minczuk, no mestrado 

profissional em Música, da UFBA. A possibilidade de compor uma peça para tuba wagneriana me 

interessou de imediato. Compor para esse instrumento, que incluo na classe dos “tradicionais 

obscuros”, uma das “composições organológicas” de Wagner, seria um desafio e uma possibilidade 

de continuar uma pesquisa de instrumentação não ortodoxa, que marca algumas outras peças minhas, 

como “Concerto para Cravo & Scratch” e Kadô, para flauto traverso (a flauta transversal barroca).  

Como no caso de Kadô, que foi composta em parceria com a instrumentista que iria tocar a peça 

(Claudia Schreiner), Sarapatuba é a tentativa de um processo colaborativo entre compositor e 

intérprete. Nesses processos, costumo me aproveitar do conhecimento organológico (ou melhor, do 

conhecimento resultante da relação do intérprete com seu instrumento) e de preferências estéticas do(s) 

intérprete(s) como ponto de partida e instância de solução de alguns problemas composicionais. Assim, 

munido de uma série de informações, não apenas sobre o funcionamento e as questões “idiomáticas” 

do instrumento, mas também sobre as preferências e opiniões dos músicos específicos com quem eu 

esteja tendo contato, vou fazendo a composição.   

As ideias iniciais (de Eduardo) incluíam sessões de improvisação, uso de instrumental, além do 

quarteto de tubas (às quais ele teria acesso) e tratamento musical aproximando da música popular… 

Essas ideias se encontravam com outras, que me vieram estudando sobre o instrumento: a tuba 

wagneriana tem repertório ainda muito restrito, se comparada com outros instrumentos de orquestra. 

Seu “cânone” de autores é representado por Wagner, Bruckner, Mahler, Stravinski e poucos outros, 

após esse período de transição para o modernismo. Procurei, então, para me aproximar do repertório 

já conhecido dos músicos, coletar trechos para serem editados nesses autores, trechos internos de obras 

como Götterdämmerung, de Wagner, Sagração da Primavera, de Stravinski, e a Sinfonia Alpina, de 

Richard Strauss. Procurando partes que me parecessem interessantes, vasculhei as partituras e 

selecionei alguns cortes: trechos melódicos, pequenas sequências harmônicas, gestos…as “vísceras” 

das músicas, daí a brincadeira antropofágica de fazer um “sarapatel” dos compositores que 

escreveram para o instrumento: Sarapatuba.  

No processo, e aliado ao gosto que tenho pelas discussões estéticas e fenomenológicas, guardei 

a informação do elemento improvisado e das referências à música popular. Tive a intenção de compor 

a peça para quarteto de tubas, acompanhado por uma “cozinha” de contrabaixo e percussão (incluindo 

teclados), e também cogitamos o uso de periféricos eletrônicos nas tubas, como pedais de loop. Ao 

longo do processo, percebemos a inviabilidade dessas implementações, devido ao fato de não estarmos 
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em contato direto (conexão quase totalmente virtual entre Salvador e São Paulo, com poucas 

possibilidades de encontros presenciais). Assim, resolvemos manter apenas o quarteto.  

A partir daí, mais um desafio. Por mais simples que fosse a tarefa, afinal os compositores 

“treinados” conseguem escrever algo para um instrumento que nunca viram na vida com a quantidade 

suficiente de informações sobre o instrumento. Mas a tuba wagneriana é um pouco mais do que um 

instrumento, parece um enigma. Não apenas por ser pouco usada, mas porque sua própria natureza no 

instrumental  orquestral e suas convenções de escrita são altamente ambíguas. 

Embora se chame tuba é mais parente das trompas (e é tocada por trompistas). Há dois tipos, a 

tenor (em si bemol) e a baixo (em fá), mas essas notas de referência nem sempre refletem a transposição 

usada por diferentes compositores, nem mesmo peças diferentes do próprio Wagner. Assim, como 

literalmente recortei trechos de peças distintas de diversos compositores, não conseguia fazer ideia de 

como soariam as edições. Eduardo me recomendou que escrevesse todas em fá, e o outro desafio foi 

entender as extensões reais dos instrumentos, após a equalização das transposições. Parece bobagem, 

mas isso foi me afastando de qualquer apego ao resultado sonoro das combinações das notas. As alturas 

da peça permaneceram, relativamente, indeterminadas para mim, até que reescevi tudo em fá, e 

compreendi que o instrumento operava melhor, na verdade, numa região mais grave do que o que eu 

estava compreendendo. 

Em meio a essas crises composicionais (nada que não aconteça sempre, de uma forma ou de 

outra), ia montando o discurso. Desenvolvi eventos ao redor de cada trecho recortado, derivando 

texturas ou rearmonizando as conduções de vozes colhidas dos originais. Fiz isso com cada trecho, 

independentemente, até depois procurar categorizá-los (por semelhanças que identifiquei analisando e 

ouvindo o midi da partitura) e reordená-los numa sequência que me parecesse razoável. Para além 

disso, tinha colhido trechos de Nietzsche falando sobre a música de Wagner, que me pareceram dignos 

de ser ouvidos numa composição que, ao mesmo tempo, paga tributo à memória e ao gênio de Wagner 

(afinal, é uma música tocada por um instrumento idealizado por ele) e busca contrariar, em alguma 

medida, algumas características identificadas (e criticadas) por Nietzsche na sua música. Esses trechos 

devem ser lidos, entre algumas sessões da música, como parte da composição. 

É sabida a relação de admiração e posterior recusa e ataque frontal do culto a Wagner por parte 

de Nietzsche. Em duas obras contundentes: o Caso Wagner e Contra Wagner, o filósofo propõe uma 

desconstrução de diversos mitos ao redor do compositor, muitas vezes recorrendo a comparações com 

outros compositores que representavam melhor seus anseios, como nesta declaração: “Invejo Bizet por 

ter tido a coragem dessa sensibilidade que até agora não tinha tido maior expressão na música erudita 

europeia - essa sensibilidade mais meridional, mais morena, mais efervescente…” (NIETZSCHE, O 

Caso Wagner, p.21 - aspas no original) . Mas, para usar em Sarapatuba, me ative a trechos do Contra 

Wagner onde o autor se refere a sua relação estética pessoal com a música de Wagner, ao que aquela 
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música causava ao seu corpo, o que é um exemplo raro e rico de reflexão musical quase 

fenomenológica. Quando Nietzsche afirma que “a estética nada mais é, na realidade, do que fisiologia 

aplicada” e procede se perguntando o que cada parte do seu corpo quer em relação à música, o que 

ele cobra de Wagner, justamente, algo que virá a ser supervalorizado, por diversas vanguardas 

posteriores, e que está no cerne da revolução musical modernista: as músicas se constroem a partir de 

relações complexas de notas e durações, dificultando a conexão rítmica com o corpo: “até o jovem 

imperador da Alemanha não poderia marchar ao som da “marcha do imperador de Wagner” 

(NIETZSCHE, Contra Wagner, p. 81). Nitzsche reinvindica ritmo dançante ao mestre da dissolução da 

tonalidade. 

Vale saber que Nietzsche, ele mesmo, era compositor e logo não está falando apenas do ponto 

de vista de um “apreciador”. Por mais que não pertença ao panteão da música erudita, como pertence 

ao da filosofia (e lembrando que tanto ele quanto Wagner reivindicam o “crepúsculo” ou a “morte” 

dos deuses), Nietzsche compunha música, hoje conhecida e gravada, inclusive com algumas 

características que o aproximam do movimento minimalista, como “Das Fragment an Sich”, gravada 

numa coletânea (Minimal Piano Music), pelo pianista holandês Jeroen van Veen. Trazer a descrição 

das suas sensações sobre a música de Wagner é outra maneira de mostrar que o compositor, uma que 

sua música exista como “evento no mundo”, já não tem controle sobre ela. 

Ao final, vejo o processo de composição de Sarapatuba como uma imersão nos mundos dos outros 

(de Eduardo, de Wagner, de Nietzsche, da pseudo-tuba tão misteriosa e encantadora), o que é algo um 

pouco dissonante da maioria dos processos de compor, quase sempre uma imersão num si-mesmo que 

é algo, como um ser vivo que a gente ajuda na formação dos órgãos. Acho que foi mais um processo 

culinário: o corte das vísceras (os trechos das peças), o cozimento de cada uma delas (os incrementos 

rítmicos e harmônicos que introduzi), a mistura (que reconfigurou as ordens e as importâncias de cada 

pedaço) e o tempero final, com as pitadas ácidas das observações de Nietzsche. Um processo trabalhoso 

e intuitivo, exposto agora ao sabor de quem se preste a degustar ouvindo. (Pedro Amorim Filho21, 2016) 

  

                                                           

21 Disponível em: https://peofilho.wordpress.com/2016/10/23/sarapatuba/ 
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Anexo B: Texto do compositor Almir Medeiros 

 

SUÍTE FOLCLÓRICA ALAGOANA 

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

com maior incidência de danças e folguedos do Brasil). Todo o material temático utilizado na 

construção dessa peça musical está embasado nas escalas modais (principalmente mixolídia, lidia e 

dórica), que são a essência da canção folclórica nordestina. No seu aspecto harmônico e instrumental, 

observa-se um caráter essencialmente modal e uma textura predominantemente homofônica, que 

conferem uma característica familiar a quem já escutou a música regional nordestina. A peça 

foi escrita em cinco movimentos (danças), começando com uma abertura chamada "Dança Modal", 

onde o material temático de toda composição é lançado, considerando-se, principalmente, os 

seus aspectos rítmico e modal. A seguir, temos um movimento lento, chamado aqui, de "Lamento" , onde 

uma melodia sentimental nos remete ao sofrimento do povo sertanejo diante da seca do Nordeste. A 

terceira dança, trata-se de um Bumba meu Boi, grupo tradicional do carnaval alagoano, onde uma 

bateria frenética desenvolve um ritmo contagiante, enquanto um boi feito em armação de metal e 

ricamente enfeitado faz suas evoluções, juntamente com seu vaqueiro. O Guerreiro é o folguedo mais 

tradicional do folclore alagoano. Suas canções são entoadas de forma responsorial, pelo mestre e seus 

guerreiros, que dançam e cantam vestidos em uma indumentária colorida e detalhada. Por fim, temos 

o “Coco”, que se constitui numa dança tipicamente alagoana, onde seus participantes entoam canções 

em melodias modais ao mesmo tempo em que dançam dando giros e saltos. (Almir Medeiros22)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

22 Texto recebido pelo autor por email no dia 28 nov. 2016. 


