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Resumo
O objetivo desta pesquisa é compreender as composições do músico Nailor Azevedo "Proveta",
"Bixiga" e "À Procura", ambas para a Banda Mantiqueira, grupo com uma formação instrumental
derivada das big bands tradicionais americanas. Para o entendimento das composições realizaremos
a digitalização das partituras manuscritas do arquivo pessoal de Nailor, para a partir da grade
realizar análises musicais.

Abstract
The objective

of

this

research is

to

understand the

compositions of

the

musician Nailor Azevedo "Proveta", "Bixiga" and "À Procura", both for Banda Mantiqueira, a
group derived from the traditional American big bands. To understand the compositions was
necessary to get the original hanwriting partitures and make the scores of these two songs, and then
perform the analysis.
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1. Introdução
Nosso interesse pela composição e arranjo para instrumentos de sopro, em especial pela formação
de Big Band, direcionou nossas pesquisas e estudos desde 2004 dentro desse universo musical, e
essa pesquisa de mestrado é um dos resultados. Essa pesquisa busca compreender particularidades
na escrita musical do músico Nailor Azevedo “Proveta” em suas composições escritas para a Banda
Mantiqueira, grupo que se tornou referência na exploração da linguagem de música brasileira para a
formação de big band. Com essa finalidade propõe-se uma análise das composições “À Procura”
(1996, Aldeia) e “Bixiga” (2000, Bixiga).
O que levou à escolha das músicas “Bixiga” e “À Procura” para serem analisadas foi nossa empatia
pela sonoridade das composições de Nailor presente nos discos da Banda Mantiqueira e a
acessibilidade ao material manuscrito. Embora Nailor viva atualmente na cidade de São Paulo, sua
agenda de shows e compromissos, e a falta de telefone e email tornaram a nossa comunicação muito
difícil durante a pesquisa. Nailor ainda detém as partituras manuscritas de suas composições para a
Banda Mantiqueira, porém algumas partituras já foram perdidas ou sumiram de seu arquivo pessoal,
então dei preferência por músicas que ainda não estivessem digitalizadas e que tivessem todas as
partituras individuais disponíveis.
Realizamos primeiramente a digitalização do material manuscrito, gerando assim pela primeira vez,
as grades dessas duas composições; logo em seguida fizemos a análise das duas músicas
segmentando-as em partes, comentando elementos musicais como: forma, instrumentação,
harmonia, etc. Somando as análises musicais às entrevistas e documentos da época, teremos a
possibilidade de tecer considerações sobre a produção composicional de Nailor, destacar suas
contribuições para a escrita de ritmos brasileiros para big band, encontrar algumas influências da
sua vivência musical, como as bandas de música1 e o choro2, gênero com o qual ele teve mais
contato em sua infância, estudando música com o próprio pai e compreender melhor a Banda
Mantiqueira.

1

Adotaremos esse termo para designar as bandas civis de instrumentos de sopro e percussão que contavam, geralmente,
com um quadro de professores responsáveis pela instrução teórica musical e aprendizado prático de instrumento.
(FALLEIROS, 2006, p. 2)

2

Gênero de música brasileira que nasce de uma maneira própria dos músicos populares interpretarem o repertório
estrangeiro do século XIX. Não dispensa o uso de modulações imprevistas, armadas com o propósito de pôr à prova a
capacidade ou o senso polifônico dos acompanhadores (Enciclopédia da Música Brasileira: popular, erudita e folclórica
3 ed. São Paulo: Art editora: Publifolha, 2000).
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As big bands (também conhecidas como jazz bands ou jazz orchestras) tiveram grande importância
na história da música norte americana “sendo a principal corrente do jazz de 1935 até 1945 nos
Estados Unidos” (ALBRICKER, 2000, p.12). Duke Ellington, Count Basie, Gil Evans e Thad Jones
foram alguns dos arranjadores e compositores que ajudaram a desenvolver a escrita norte americana
para big bands.
Geralmente as big bands são grupos compostos por 5 saxofones, 4 trombones e 4 trompetes, além
de uma seção rítmica (também denominada “base” ou “cozinha”), utilizando piano, guitarra, baixo e
bateria. “Essa estrutura de big band foi suporte para as mais diversas tendências que ocorreram na
música popular das mais distintas regiões do planeta, inclusive no Brasil” (ALBRICKER, 2000,
p.15).
Desde o surgimento das big bands no Brasil, vários arranjadores e compositores, como Severino
Araújo, e mais tarde Moacir Santos e Cyro Pereira, se utilizaram dessa formação instrumental para
compor e escrever arranjos utilizando características da música brasileira. Além de reproduzir o
estilo das orquestras norte americanas, esses arranjadores criaram alternativas técnicas e criativas
para adaptar as características harmônicas, rítmicas e melódicas da música brasileira para essa nova
formação instrumental.
Atualmente no Brasil existem diversas big bands explorando a música instrumental brasileira, como
por exemplo a Spok Frevo Orquestra, Banda Urbana, Banda Mantiqueira, Orquestra da Bomba do
Hemetério, Projeto Meretrio, Comboio, Banda Savana, HB Big Band, Soundscape Big Band e
Projeto Coisa Fina, além de orquestras formadas em escolas e universidades, entre elas: Big Band
do Conservatório de Tatuí, “Banda Pequi”, da UFG (Universidade Federal de Goiás), “Banda
Gerimum”, da UFRN (Universidade Federal de Natal) e a Banda do Conservatório Pernambucano
de Música (C.P.M.) e Big da Santa, da Faculdade Santa Marcelina.
Entenderemos o termo “música instrumental brasileira” como sendo o gênero da música popular
brasileira que, em seu desenvolvimento histórico, dialoga como o choro, com a bossa-nova e com o
jazz, tendo surgido nos anos 60, no contexto da bossa nova, com as versões instrumentais deste
repertório, principalmente nos trios de piano (BASTOS e PIEDADE, 2005). Segundo Acácio
Piedade (1997, 1999), a designação “música instrumental” se torna ambígua pois há diversas
“outras” músicas instrumentais no Brasil; apesar disto os músicos e ouvintes deste repertório não
têm dificuldade no reconhecimento do gênero musical que leva o título de “música instrumental
brasileira”; algumas de suas marcas são: o destaque para os instrumentistas (improvisações,
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valorização do virtuosismo), a concepção harmônico-melódica e os arranjos que empregam técnicas
e formas jazzísticas, entre outras. Há outras designações, como, por exemplo, “música universal”
(conforme Hermeto Pascoal), “música brasileira contemporânea” (conforme Arismar do Espírito
Santo), ou ainda “jazz brasileiro”, principalmente no exterior.
Acácio Piedade (1997) busca cercar a música instrumental brasileira a partir de três segmentos
principais:

“linha mais brasuca: que se norteia em ritmos nacionais como baião, frevo, samba,
maracatu, chorinho, tendo como expoente máximo Hermeto Pascoal; linha mais fusion:
onde predomina a mescla entre samba e funk, tendo suas raízes no movimento Black Rio,
onde se encontra classificada a banda Cama de Gato; linha mais ECM: linha mais
jazzística, mais meditativa e mais européia, onde se colocam nomes como Egberto
Gismonti e Nana Vasconcelos.”

Além dessas linhas, Giovanni Cirino, em sua dissertação de mestrado “Narrativas Musicais:
performance e experiência na música popular instrumental brasileira”, aponta outras linhas
pensadas a parir das representações verbais de músicos e público tais como: big bands, choro,
camerística, cancionista e bandas de música. Ainda segundo Cirino, é possível identificar nas big
bands uma região fronteiriça entre o que se chama erudito e popular, através de uma produção que
borra as divisões mais evidentes (CIRINO, 2005, p. 41). Uma característica identificada por ele que
ajuda a identificar diferenças entre a música popular e erudita seria a relação entre a atividade de
compor, arranjar e interpretar: na música erudita, na maioria das vezes, o intérprete difere do
compositor, já na música popular muitas vezes o compositor, arranjador e intérprete são o mesmo
artista ou grupo (CIRINO, 2005, p. 42), assim como no caso da Banda Mantiqueira, em que Nailor
atua como compositor, arranjador e intérprete.
Segundo Souza (2009; p. 5), esses vários termos e estilos mostram a pluralidade musical que existe
atualmente, o que gera um fluxo de tendências que se se cruzam de forma dinâmica, provocando um
constante movimento de apropriação e re-apropriação que promove uma hibridização das
referências musicais, essa realidade dificulta a definição precisa de um gênero ou estilo musical.
Em resumo, para realização desta pesquisa, a “música popular instrumental brasileira” será
considerada a música que resulta do processo histórico no Brasil e abarca uma grande diversidade
estilística, tendo em sua formação fortes componentes vindos da música folclórica, da música
africana, da música americana, entre outras. A música composta por Nailor será considerada música
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instrumental brasileira, pois resulta de um processo histórico que aconteceu no Brasil, mais
especificamente no estado de São Paulo, e não parece possível compreender a estética desenvolvida
em suas composições sem observar seu desenvolvimento dentro de um contexto social e histórico.
Ao trabalhar com gêneros da música brasileira para Big Bands, os arranjadores /compositores se
deparam com elementos rítmicos novos se comparados aos habitualmente utilizados na escrita
jazzística. Enquanto em grande parte do repertório de jazz temos características como sequências de
colcheias com swing feel e walking bass, na maioria dos gêneros de música brasileira observamos a
presença de síncopas e percussão. A partir dessa constatação, podemos observar como Nailor se
utiliza da formação instrumental da big band com a intenção de preservar as nuances ritmicas e
melódicas dos gêneros trabalhados em suas composições.
As composições de Nailor contém valores estéticos próprios e de sua geração no cenário da música
instrumental, e podem nos ajudar a compreender um pouco como a música instrumental brasileira
vem se modificando. Esperamos que essa pesquisa sirva de referência para outros trabalhos de
pesquisa e que incentive a produção de música instrumental, sendo mais uma referência sobre a
música de big bands produzida atualmente.
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1.2 Considerações sobre a escrita para Big Band no Brasil

Os compositores e arranjadores americanos desenvolveram, nas décadas de 30 e 40 nos Estados
Unidos, diversos procedimentos técnicos avançados de escrita para big band que vêm sendo
estudados até hoje e foram adaptados para a realidade musical brasileira por diversos músicos.
A partir da década de 30, surgiram as primeiras big bands no Brasil, podemos citar a Orquestra
Tabajara, do maestro, arranjador e clarinetista Severino Araújo, a Fon-Fon, do maestro e
saxofonista Otaviano Romero Monteiro, e a orquestra de Sílvio Mazzuca em São Paulo (CALADO,
1990, p. 241). Essas big bands em geral tocavam arranjos e composições que derivavam de ritmos
como frevo, samba, choro, baião, entre outros ritmos de música brasileira.
Nos Estados unidos, no período que ficou conhecido com “era do swing”, as big bands quase
sempre estavam associadas à música para dançar, tocadas em grandes bailes, ou à música
instrumental, em concertos destinados à uma platéia sentada; porém, durante o decorrer do século
XX, diferentes abordagens foram dadas à música para big bands, tanto no Brasil quanto no resto do
mundo, desenvolvendo essa escrita em gêneros como o cool jazz, o third stream, o fusion, entre
outros.
É interessante perceber como a formação instrumental de big band é traduzida para a realidade
brasileira no século XX e sofre, durante seu desenvolvimento, adaptações diversas. A era do swing
nos EUA foi a época em que as big bands tiveram maior popularidade, ficando na história da
música americana; e não muito diferente, no Brasil, diversos hotéis e cassinos mantinham grandes
orquestras e big bands até 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu o jogo no país,
fechando os cassinos e gerando um grande número de músicos desempregados, o que contribuiu
para a proliferação de dezenas de boates no cenário musical carioca, podendo ser citadas as boates:
Vogue, Plaza, Drinks, Fred’s, Arpège, Sacha’s, Havaí, Texa’s, Midnight, Club 36, Manhattan,
Dominó, Ma Griffe, Bottle’s, Little Club, entre outras (SARAIVA, 2007, pg. 24 – 35).
Enquanto a tradição das big bands americanas existe até hoje nos EUA, havendo milhares de big
bands mantidas por universidades e escolas, no Brasil, a grande maioria das big bands nunca foi
mantida pelo governo ou por instituições públicas; a consequência disso, além de um número
pequeno de big bands atuantes, é também um mercado restrito de consumo dessa produção musical.
Além disso, a estrutura deficiente das casas de show e dos espaços possíveis para apresentações
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musicais, torna a existência de big bands completas mais raras no Brasil, entre elas podemos citar:
Soundscape, Banda Savana (que começou com uma formação alternativa, e menor do que é
atualmente), Zerró Santos Big Band (que é uma big band aumentada, com a adição de um naipe de
trompas, tuba, etc) e Orquestra Tabajara. É muito comum as big bands brasileiras criadas mais
recentemente apresentarem uma formação alternativa, com menos músicos por naipe, como a
Banda Urbana, Banda Mantiqueira, Comboio, Jazzco, Arruda Brasil, Projeto Coisa Fina, Projeto
Meretrio (grupo que coordeno e integro atualmente), entre outros. Certamente essas diferenças na
formação instrumental resultam em diferentes modos de arranjar para sopros e também em
diferenças sonoras e estéticas da escrita brasileira para big band.
Vale ressaltar a importância de se analisar as composições de “Proveta” para a Banda Mantiqueira
por serem músicas de caráter instrumental, que contém um conhecimento que acreditamos ser
importante dentro do desenvolvimento da música popular brasileira e que merece ser
institucionalizado na esfera acadêmica.
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1.3 Nailor e a Banda Mantiqueira
Ao olharmos para as composições de Nailor e sua relação com a Banda Mantiqueira, é importante
levarmos em consideração a sua formação musical, que começou no interior de São Paulo, na sua
cidade natal, Leme, estudando música com o próprio pai e na banda de música da cidade. Embora
Leme fosse uma cidade pequena, Nailor sempre teve contato com diversos gêneros musicais.
Segundo Manuel Falleiros, em sua dissertação de mestrado:
“nos estudos e bailes que fazia, o repertório tocado por Nailor era formado por uma
miscelânea de estilos que incluía: trechos de árias de óperas transcritas para banda
sinfônica, composições eruditas das mais variadas épocas, marchas e dobrados, maxixes,
música comercial do rádio, samba, gafieira, vários estilos de jazz, choro. Não se fazia
nenhuma distinção segundo valores estéticos sobre o repertório, tocava-se todo tipo de
música. Não se elegia um estilo preferido, sequer manifestava preconceito por outro”
(FALLEIROS, 2006, p. 24).

Para Nailor, a formação calcada na Banda de Música marcou profundamente a sua maneira de agir
e interpretar o mundo e a música, esse tipo de grupo é uma formação que foi muito representativa
no cenário da música brasileira e de importância histórica na formação do músico instrumentista,
em especial de instrumento de sopro (FALLEIROS, 2006, p. 14).
De acordo com Marcos Aurélio de Lima (LIMA, 2000, p. 32), poucas big bands no Brasil eram
mantidas pelo governo ou por instituições privadas, já as bandas de música tiveram grande
importância no desenvolvimento da música no Brasil, e, em geral, eram mantidas por prefeituras,
escolas municipais, estaduais, particulares, centros beneficentes, etc. A maioria dos instrumentistas
brasileiros de sopro que trabalham profissionalmente em bandas militares, civis, ou orquestras,
recebeu sua formação elementar em bandas. As bandas de música tem sido um dos meios mais
utilizados no ensino elementar da música instrumental, de sopro e percussão no Brasil. O número
destas instituições supera o número de escolas de música, a maioria das escolas de música não
ensina instrumentos de sopro e das que ensinam, apenas alguns desses instrumentos são oferecidos,
enquanto nas bandas há aulas de uma diversidade muito maior de instrumentos (LIMA, 2000, p.
82).
Além da prática como instrumentista na Banda de Música de Leme, Nailor também exercitou o
trabalho de composição e arranjo desde pequeno, de modo ainda não consciente, escrevendo
arranjos para grupos de sopro como descrito em entrevista concedida:
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“Desde pequeno eu escrevo pra sopros, começou em Leme, escrevia dobrados, valsas, pra
banda de música. Engraçado, porque lá em Leme não tinha essa palavra composição, era
vamos fazer uma música.
Existia um grupo de amigos que tocava e você escrevia pra esse grupo”.

O gosto de Nailor e suas preferências tem uma ligação muito forte com o gosto desenvolvido ainda
na infância. Apesar de ser uma vida simples, em uma chácara de Leme, o pai de Nailor era músico e
ouvia Chiquinho do Acordeom, Caçulinha, entre outros. Além disso, um amigo de seu pai, que era
saxofonista, levava vários discos para ele ouvir, como Gershwin, Frank Rossolino, Mancinni, etc...
Esse ambiente musical era a referência de boa música para ele.
Com 17 anos Nailor começava a tocar na Orquestra do Silvio Mazzuca, porém ainda morando em
Leme; aos 18 anos ele mudou-se para Mairiporã, cidade mais próxima de São Paulo, onde trabalhou
na Weril consertando saxofones e clarinetes, além de continuar tocando aos finais de semana com
Silvio Mazzuca. Em entrevista, Nailor fala sobre esse momento de sua vida, e como sua vivência
musical era variada, tocando diversos gêneros musicais:
"Quando eu cheguei de Leme, eu já tinha ouvido com meu pai o choro; tinha passado pela
experiência das bandas de coreto, depois toquei música clássica, depois comecei a tocar com
Silvio Mazzuca, os standards de música americana e música brasileira; estava pondo em prática
um monte de música, estava mergulhado nesse mundo."

Foi nessa época que Nailor passou a ter contato com os músicos da Orquestra de Silvio Mazzuca e
conhece Walmir Gil, trompetista e co-fundador da Banda Mantiqueira; Walmir Gil tinha 21 anos e
Nailor apenas 17 anos. Em entrevista, Nailor fala sobre o trabalho com a Orquestra do Silvio
Mazzuca:
"A gente tocava os standards americanos... e tinha cantores. Mas tinha um samba que eu nunca
esqueço, era um super arranjo do Silvio Mazzuca que eu gostava de tocar, era o "bêbado e o
equilibrista" (João Bosco), uma das coisas mais bem feitas, ele conhecia muito bem
orquestração."

Neste trecho da entrevista, observamos a preferência de Nailor pela sonoridade de big band para a
música de João Bosco; não é de se estranhar que posteriormente na Banda Mantiqueira Nailor tenha
arranjado outras músicas do compositor em versão instrumental.
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Em 1981 Nailor passou a integrar a Orquestra do Maksoud Plaza e se mudou definitivamente para
São Paulo; nessa orquestra era tocado o repertório para dança, como Moonlight Serenade, Ray
Coniff, entre outros standards. Além disso, o Maksoud frequentemente trazia artistas americanos
que se apresentavam junto da Orquestra, como Benny Carter, Anita O'Day, Roger Newman, Bobby
Short, entre outros. Porém, mesmo estando em São Paulo, uma cidade grande com um cenário
musical bastante diversificado, Nailor continuou ouvindo o mesmo repertório de sua infância
(choro, jazz, música erudita), gosto que foi desenvolvido na relação com seu pai desde cedo.
Embora na década de 70/80 houvesse uma efervescência do rock, tropicália, soul music, etc, Nailor
não se interessou por esses gêneros de canção, como ilustra o trecho da entrevista:
"A tropicália em casa não chegou, meu pai não gostava e eu acho que na época eles tentaram
fazer um movimento, (...) no caso dos novos baianos, quando eles chegaram, chegaram
querendo inovar um monte de coisas, e eu acho que no meu caso não me acrescentou nada. Na
realidade, com meu pai, eu tocava bossa nova, que deixou uma escola maravilhosa; mas na
época, na chácara em Leme, a gente nem classificava o gênero, meu pai falava, "hoje você vai
aprender uma música"; a gente tocava Tom Jobim, "wave", "samba de uma nota só"; Johnny
Alf, "eu e a brisa"... Eu também ouvia muito Elizeth Cardoso, e o saxofonista dela, Moacir
Silva, esses caras passavam lá em casa, e criaram a gramática do que eu ia pensar a respeito de
música"

A vivência em São Paulo parece ter sido fundamental para o aprofundamento de Nailor com a
linguagem jazzística, devido ao contato com músicos praticantes de jazz, cursos de arranjo e
harmonia e a possibilidade de tocar arranjos consagrados do repertório jazzistico em diversos
grupos na capital.
Em resumo, percebemos que as linguagens que servem de referência estética principal para Nailor
são o jazz e a música brasileira, em especial o choro e a bossa nova. Esses dois gêneros tiveram
importância fundamental na sua formação como músico em dois períodos marcantes de sua vida: na
infância, estudando música na banda de Leme e com seu pai, com enfoque no repertório de choro; e
na fase adulta, em que o jazz passa a ser uma referência musical importante em sua vida na capital.
É bom lembrar que não por acaso, o jazz era uma referência muito forte para os músicos de sua
geração, e que para muitos, a “modernização” da música brasileira passava pela incorporação da
linguagem jazzistica. Segundo Joana Saraiva, desde a década de 50, a modernização tinha
importantes defensores, sobretudo porque o argumento principal deste grupo estava baseado num
universo de sentido bastante persuasivo naquela ocasião, em que o jazz continha uma carga
simbólica muito forte ligada à sofisticação, modernidade, juventude e bom gosto (SARAIVA, 2007,
p. 22). Esse momento parece ter gerado reflexos durante décadas em diversas correntes da música
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brasileira, e talvez principalmente na música instrumental.
Ainda em 1981 Nailor mudou-se para a república de Walmir Gil no bairro do Bixiga, em São Paulo,
em que passaram a morar Walmir Gil, Ubaldo Versolato, Caca Malaquias e Nailor, todos
integrantes da futura Banda Mantiqueira.
Antes do surgimento da Banda Mantiqueira, houve quatro grupos formados por combinações entre
esse grupo de amigos: Banda Savana, Sambop Brass, grupo 291 (que era o número da rua da
república) e Banda Aquarius. Nailor comenta as oportunidades da época para um músico de sopro
em São Paulo; observamos em entrevista como essas oportunidades favoreceram sua formação
musical e sua independência econômica em São Paulo:
"Nós tinhamos uma vida musical buscando muita qualidade, se estudava muito pra buscar
resultado a noite, a gente tocava muito. (...) A gente vivia tocando, ganhava muito dinheiro, e
ainda tinha gravação durante o dia, era outro mundo".

Segundo Nailor, nessa época surgiram os primeiros fascículos do método “Aebersold” (focado em
improvisação em jazz), e esse método era muito estudado na república pois, para ele, havia a
necessidade de se tocar bem, por causa dos muitos trabalhos com música instrumental e gravações
no dia a dia.
Na Banda Savana tocavam vários músicos que viriam a formar a Banda Mantiqueira. Podemos
assistir, no site abaixo, a Banda Savana tocando Chameleon de Herbie Hancock, em que estão
presentes Nailor, Caca Malaquias, Edson Jose Alves, Branco, Walmir Gil, e muitos outros.

http://www.youtube.com/watch?v=GpgCY8dfpw8&feature=PlayList&p=E9B871BA6AE8394B&pl
aynext_from=PL&playnext=1&index=13
Nesse vídeo observamos uma formação instrumental diferente das big bands tradicionais, o naipe
composto por 3 saxofones, 4 trompetes e 2 trombones. É curioso observar o tipo de arranjo e o
modo de tocar, similar às big bands americanas; além disso, os solos também têm a sonoridade do
funk (na sua vertente instrumental que mescla jazz e funk, às vezes chamado também de jazz fusion,
e que podemos ouvir em gravações de Chick Corea, Brecker Brothers ou Herbie Hancock), com
timbre agressivo e padrões melódicos presentes no blues e no fusion.
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A Banda Aquarius foi formada por Nailor em meados de 1985 para tocar no Café Piu Piu e é
considerada importante por Walmir Gil, pois era uma big band que tocava o repertório standards de
arranjos de jazz de grandes compositores, como Thad Jones, Count Basie, Sammy Nestico, entre
outros. Na Aquarius eles podiam ouvir e vivenciar, a partir da prática, as diferentes sonoridades e
técnicas de composição e arranjo estudadas por eles nessa época. Segundo Nailor, esse repertório
era, para eles, a referência de música bem escrita para big band. E nesta mesma época, arranjos de
músicas brasileiras começam a ser introduzidos no repertório, como “Saudade”, uma Bossa Nova
composta por Roberto Sion, um arranjo escrito por Edson Alves para “Passarim”, de Tom Jobim,
entre outras. Foi nesta época que Nailor escreveu a composição “Aldeia”, descrito por ele como um
“samba blues”, que surgiu como influência direta da música de Thad Jones, que era muito ouvido
em sua república.
Fig 1.1 – Foto do álbum de retratos de Nailor - Banda Aquarius – (Nailor em pé)

O Sambop Brass, formado em 1989, foi liderado por François de Lima, trombonista da Banda
Mantiqueira, seu repertório era de sambas e músicas de Bebop, sempre utilizando ritmos brasileiros
para os arranjos; o naipe do Sambop Brass era formado por Nailor, Walmir Gil, François de Lima e
Caca Malaquias.
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A Banda Mantiqueira surgiu em 1991 e tornou-se referência na produção atual de música
instrumental no país dando grande projeção ao trabalho de Nailor como arranjador. Inicialmente,
houve arranjos do Sambop Brass que foram adaptados para a Banda Mantiqueira, como os arranjos
de Donna Lee (Charlie Parker) e Giant Steps (John Coltrane), ambas tocadas como choro ou samba.
Segundo Walmir Gil, a idéia de formar uma banda com a formação maior do que a do Sambop
partiu de Nailor.
"A gente discutiu sobre isso, eu defendia um grupo menor, mas ele (Proveta) defendia uma
banda maior, porque a gente ouvia Thad Jones, Woody Herman, Count Basie, entre outros, e
daí o Proveta falava assim - "Quando é que a gente vai ter uma big band tocando a nossa
música, mas com esse espírito", e Walmir completa: "por isso que ele ganhou a gente nessa ai".

Ou seja, a idéia de fazer um banda maior que o Sambop Brass e menor do que uma big band
tradicional se concretizou na formação da Banda Mantiqueira. O relato acima mostra que a escolha
da instrumentação diferente da usual, reflete alguma preocupação em viabilizar a existência da
Banda Mantiqueira no cenário musical paulistano, pois uma banda não tão grande como uma big
band teria possibilidade de tocar em mais lugares, devido ao espaço e condições técnicas dos bares
e casas de show de São Paulo. Não há, em nenhum momento da entrevistas de Walmir Gil,
preocupação direta com o retorno financeiro gerado pela banda, mas sim com o prestígio e a
experiência adquiridos. Além da viabilidade, as referências musicais de Nailor apontavam para um
som mais leve e mais ágil em relação às big bands tradicionais.
“Essa formação (Banda Aquarius) era muito grande pra idéia que eu queria, é muito pesado, eu
intuitivamente já sabia que eu precisava de mais solistas do que propriamente volume; era a
idéia de fazer mais camerístico. Mingus já tinha feito isso, Moacir Santos.”
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É interessante observar que Nailor experimentou, através da vivência musical, formações grandes
(banda de música, big band...) e pequenas (grupos com um naipe de sopros variando entre 3 e 6
músicos); foi a partir dessa experiência que ele montou a Banda Mantiqueira com a seguinte
formação instrumental:
Fig 1.2 – Tabela comparativa: formação de big band tradicional x banda mantiqueira

Big Band tradicional

Banda Mantiqueira

Saxofones

2 saxofones altos
2 saxofones tenores
1 saxofone barítono

1 saxofone alto
2 saxofones tenores
1 saxofone barítono
(os músicos também tocam
clarinete, flauta e flautim
revezando com saxofones)

Trombones

4 trombones

2 trombones

Trompetes

4 trompetes

3 trompetes

Seção Rítmica

Bateria, baixo, guitarra, piano

Bateria, baixo, guitarra e 2
percussões

O trabalho de Nailor como compositor e arranjador junto da Banda Mantiqueira foi lançado em três
discos: Aldeia, lançado em 1996 pelo selo Pau Brasil e indicado ao Prêmio Grammy em 1998 na
categoria de Melhor Performance em Jazz Latino; Bixiga, lançado em 2000, também pelo selo Pau
Brasil, e Terra Amantiquira, lançado pelo selo Maritaca em 2005.
Fig 1.3 – Discografia da Banda Mantiqueira
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Além destes discos, a Banda Mantiqueira também gravou três discos juntos da Orquestra Sinfônica
do Estado de São Paulo, o primeiro em 2003, o segundo disco em 2005, com a participação da
cantora Luciana Souza, e o terceiro em 2007, com a participação da cantora Mônica Salmaso.
Fig 1.4 – Discos da Banda Mantiqueira junto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Nestes discos da Banda Mantiqueira (sem a OSESP) encontram-se arranjos de temas consagrados
da música popular brasileira, e também composições de Nailor e de Edson Alves. Segundo Manuel
Falleiros, a Banda Mantiqueira “encontrou uma das respostas para o anseio dos músicos de sua
geração que conheciam a linguagem da big band, mas que buscavam uma expressão brasileira”
(FALLEIROS, 2006, p.39). Abaixo observamos a lista das músicas gravadas nos discos Aldeia,
Bixiga e Terra Amantiquira:

Aldeia
1 – Linha de Passe (João Bosco / Aldir Blanc)
2 – À Procura (Nailor “Proveta”)
3 – Seis no Choro (Azevedo Ferreira / Abreu / Pixinguinha / Lacerda / Nazareth)
4 – Carinhoso (Pixinguinha)
5 – Insensatez (Tom Jobim / Vinícius de Moraes)
6 – Cubango (Edson José Alves)
7 – Aldeia (Nailor “Proveta”)
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Bixiga
1 – Prêt-à-Porter de Tafetá (João Bosco / Aldir Blanc)
2 – Três no Choro:
Aperitivo (Pernanbuco / Mario Rossi)
Arranca Toco (Jaime Florence)
Modulando (Rubens Leal Brito)
3 – Bixiga (Nailor “Proveta”)
4 – Catavento e Girassol (Guinga / Aldir Blanc)
5 – Cartola e Cavaquinho
As Rosas não falam (Cartola)
Folhas Secas (Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito)
Notícia (Nourival Bahia / Alcides Caminha / Nelson Cavaquinho)
6 – Baião de Lacan (Guinga / Aldir Blanc)
7 – Urubu Malandro (João de Barro / Louro)

Terra Amantiquira
1 - Vovô Manuel (Nailor “Proveta”)
2 - Samba de Minha Terra | Saudade da Bahia (Caymmi)
3 - Pau de Arara | Último Pau de Arara | Qui nem Jiló (Luiz Gonzaga, Guio de Moraes, Venâncio,
Corumbá, J. Guimarães e Humberto Teixeira)
4 - Eu e a Brisa (Johnny Alf)
5 - Santos Jundiaí (Edson José Alves)
6 - Airegin (Sonny Rollins)
7 - Feminina (Joyce)
Há uma minoria de composições autorais nos discos, e somente uma música do repertório de jazz
(Airegin) com um arranjo em ritmo de samba. Em entrevista, Walmir Gil fala sobre a escolha do
repertório da Banda Mantiqueira, que tem em sua maioria arranjos para canções populares do
repertório de samba, choro e MPB com o objetivo de conquistar público para o grupo, e ao mesmo
tempo satisfazer os músicos da banda.
“esse negócio da canção é um ponto que a gente discutiu bastante (...), pra você ganhar o
mínimo de atenção você tem que tocar uma coisa que povo conhece, que se identifica. Se você
gravar um disco só com composições suas e ninguém te conhece, você pode até chegar, mas é
muito mais difícil, ao passo que se você gravar canções populares, que tem várias coisas
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diferentes (...), você tem a possibilidade de fazer uma música legal, que você gosta de tocar e
que o povo conhece, e é muito mais fácil você aproximar o povo; a função do músico é
aproximar o povo da arte, e não afastar. Não adianta você fazer uma música cerebral que o cara
não vai entender (...) A gente pensou nisso – Nós vamos tocar pra gente ou vamos tocar pro
povo? Nós vamos tocar pra nós e pro povo! (...) A banda não é comercial, mas ela tem essa
linha de pensamento”.

Vale lembrar que o mercado de música instrumental nas últimas décadas no Brasil é um mercado
muito restrito se comparado ao mercado da música cantada; em entrevista por telefone, Léa Freire,
que coordena o selo Maritaca, por onde foi lançado o disco Terra Amantiquira comentou a
vendagem do terceiro disco da Banda Mantiqueira, em que foram vendidas uma média de 3500
cópias, sendo que foram prensadas 4000 cópias no total. Ou seja, embora a Banda Mantiqueira já
tenha alguns discos lançados, e renome no meio musical, essa vendagem não é expressiva se
comparada ao mercado da música pop. Léa ainda comenta que essa vendagem, no universo da
música instrumental brasileira, é um número excelente, e que em geral, os novos discos de música
instrumental vendem de 1000 a 2000 cópias na média.
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1.4 Sobre as Análises
Para fazer as análises musicais com a maior profundidade possível contamos com três fontes de
registro das músicas:
1. Gravações lançadas em CD.
2. Gravações Ao Vivo, realizadas entre agosto e novembro de 2002, lançadas no DVD “Sexta
Musical na Paulista” pela Caixa Econômica e TRF – 3a região; estas filmagens mostram a execução
das músicas em espaço aberto e a formação da Banda Mantiqueira com alguns músicos substitutos
em relação a ficha técnica das gravações dos discos.
3. Partituras manuscritas originais cedidas pelo compositor. A partir desses manuscritos
geramos as grades completas das músicas, para poder assim realizar uma análise técnica dos
procedimentos de escrita utilizados em cada composição.
As análises das composições “Bixiga” e “À Procura” compreendem algumas escolhas do
compositor no que diz respeito à harmonia, ritmo, forma, coesão e linguagem musical, porém não
estão excluídas outras possibilidades de análise e não consideramos essas análises definitivas.
Todas as partituras apresentadas nas análises estão sem transposição, apresentando as
partituras com som real dos instrumentos para facilitar a compreensão. Ao final da
dissertação, encontram-se anexadas as grades transpostas para consulta e as partituras
manuscritas.
Para realizar as análises nesta pesquisa, os elementos musicais foram separados nas seguintes
categorias:
1. Melodia - linha melódica principal, que pode ser executada por um instrumento solo ou por um
grupo de instrumentos através de dobramentos em oitavas, uníssonos ou harmonizadas em bloco.
2. Harmonia – a compreensão harmônica de uma composição para a formação de big band se dá
pela análise da partitura da seção rítmica e das estruturas verticais tocadas pelo naipe de sopros.
Analisamos também, algumas estruturas construídas nos background. Entende-se por background
(abreviado como BG), linhas melódicas ou harmonizadas em bloco, que estão em segundo plano,
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em relação à melodia principal ou em relação à um solista improvisador. Utilizaremos uma
categorização dos BGs, como feito por Adriano Contó em sua dissertação de mestrado (2008, p.
70):
BG harmônico – apresenta linhas com pouco movimento rítmico, formando linhas que
caracterizem a harmonia de um trecho, em geral composto por notas de maior duração.
BG melódico – em que há exposição de melodias (em uníssono, oitavas ou harmonizado)
que ficam em segundo plano em relação à uma melodia principal.
BG rítmico – apresenta figuras rítmicas pontuais ou repetidas (como um ostinato) e tem
função de acentuar determinada célula rítmica e/ou linha melódica.
As categorias dos BGs não são independentes umas das outras. Por exemplo, em um BG melódico,
estão envolvidos simultaneamente figuras rítmicas, linhas melódica, e relações entre melodia e a
harmonia. Então a nomenclatura acima será utilizada com base na função predominante do BG
analisado, sendo ele rímico, melódico ou harmônico.
3. Rítmo – levada condutora presente nos instrumentos de percussão e na seção rítmica3, que no
caso da Banda Mantiqueira, consiste em bateria, baixo, guitarra e percussão.
As técnicas empregadas para análise de voicings4, equilíbrio instrumental5, e técnicas de bloco são
técnicas sistematizadas nos livros: “Arranging for Large Jazz Ensembles”, de Dick Lowell e Ken
Pullig, “Contemporary Arranger”, de Don Sebesky e “Modern Jazz Voicings”, de Ted Pease e Ken
Pullig, que utilizaremos como referências principais.
Na simbologia utilizada para análise das formas musicais, utilizamos letras para discriminar cada
parte da música. Cada letra representa uma seção da música, sendo que A e B representam partes
distintas da mesma composição; e A1 e A2, repetição de uma seção com ou sem modificações.

3
4

5

É o grupo de instrumentos responsáveis pela condução do rítmo constante, atuando de forma livre e dando
sustentação rítmica e harmônica à outros instrumentos melódicos.
Voicing é o termo utilizado para designar o “trabalhar com vozes” (não necessariamente humanas), e que num
contexto mais amplo se refere ao modo de construção e distribuição das vozes de um acorde entre os instrumentistas
(ALMADA, 2000, p. 100).
Equilíbrio instrumental refere-se à idéia de “Balance”, sendo a distribuição dos instrumentos para um melhor
resultado sonoro (SEBESKY, 1974, p. 02).
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Para analisar a forma dos arranjos montamos um esquema gráfico organizado do seguinte modo:
Seção da

Exemplo: Parte A

Música
Número de

Exemplo: 32 compassos

compassos

O CD que acompanha essa pesquisa contém trechos das obras analisadas, com as faixas
discriminadas ao longo da dissertação.
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2.1 Forma musical em “Bixiga”
“Bixiga” tem partes bem distintas, e utiliza para cada seção, características bem definidas em
relação à harmonia, instrumentação e orquestração. Após uma audição cuidadosa podemos dividir a
música em três idéias principais: Introdução, Parte A e Parte B.
Fig. 2.1 – Forma em “Bixiga”

Seção da

Introdução

A1

A2

B1

Música

Ponte
(semelhante à
introdução)

Número de

16

14

12

24 (8+8+8)

10

compassos
Solo trp---------

-------------------- ---------------

Solo sax ten

----------------- -----------------

A3

A4

B2

A5

A6

B3

14

12

8+8

14

12

8+8

Solo sax bar----

B1 – Tema

Coda

8+8+4

8+8+3

B4
8+8+8

Nailor utiliza, na introdução e ponte, acordes gerados através da sobreposição de tríades (em sua
maioria geradas a partir escala dominante diminuta – dom. dim.6. de Eb) sempre utilizando Eb
como pedal no baixo; já na orquestração, Nailor não combina instrumentos de metais com
madeiras, e, enquanto o naipe das madeiras toca desenhos melódicos em soli, os metais tocam notas
de harmonia com maior duração.
As partes A1 e A2 apresentam duas características principais: o timbre particular de trp com surdina
harmon + clar + fla em uníssono/oitavas para expor a melodia; e a presença de textura
contrapontística entre a melodia principal, tocada em uníssono/oitavas, e uma melodia em forma de
6

Abreviação do nome da escala dominante diminuta, nome dado, na teoria do jazz, à escala octatônica; Segundo David
Baker essa escala se encontra na categoria das escalas dominantes e é formada por uma seqüência simétrica de graus
seguindo os intervalos de semitom e tom. Na tonalidade de dó, a mesma seria construída assim: dó, ré bemol, mi bemol,
mi, fá sustenido, sol, lá, si bemol. Pode ser interpretada como aproximações cromáticas ascendentes aplicadas a um
arpejo diminuto com sétima diminuta.
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background, que atua com diversas funções, tanto de condução harmônica (ver c. 21 e 22), quanto
de contracantos (ver c. 31 a 34).
As partes B1 a B4 têm como característica principal a sequência harmônica (exemplo abaixo) que
utiliza diversos acordes com sétima menor, sempre utilizando A7 (13) no começo de cada ciclo de 8
compassos, lembrando a sonoridade de harmonias presentes no blues ou no funk, como pode ser
observado na parte B1 (trecho transcrito abaixo do c. 43 até c. 66), no qual identificamos os pontos
de similaridade com a harmonia de blues (detalharemos mais esse assunto na página 50 xxxxxx).
Fig. 2.2 – Harmonia da parte B1
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A Parte B1 apresenta uma sonoridade mais pesada, utilizando saxofones, trompetes e trombones
(sem flautas, surdinas ou clarinetes); abaixo observamos dois exemplos da utilização do naipe todo
de sopros.
Fig. 2.3 – Tutti dos c. 43 e 44 e redução

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit
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- Ex 2: melodia em um dos naipes (saxofones em uníssono e oitavas) e ataques incisivos de BG
tocado pelos metais, bem característicos da linguagem de big band 7.
Fig. 2.4 – c. 47 e 48

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit

A Coda da composição apresenta um pequeno desenvolvimento baseado na harmonia da Parte B;
Nailor utiliza convenções com ataques rítmicos da banda sobre um solo de bateria para finalizar as
duas composições (sendo os três últimos compassos em “Bixiga” e os seis últimos compassos em
“À Procura”).

7

Encontramos exemplos dessa sonoridade de big band a qual nos referimos em grande parte do repertório das big
bands lideradas por Count Basie, Duke Ellington, Sammy Nestico, Thad Jones, entre outros.
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2.2 Forma musical em “À Procura”
“À Procura” tem 8 minutos de duração e partes bastante contrastantes: uma balada introdutória,
uma seção com “sotaque” latino8 e um samba de andamento rápido (parte principal da composição).
Apesar do contraste, conseguimos perceber “À Procura” como um todo coeso, o que se deve
principalmente pelo modo como Nailor reutiliza as idéias musicais através de variações ao longo do
arranjo.
A forma de “À Procura” apresenta uma longa introdução (1 minuto e 55 segundos), que passeia por
diferentes ritmos e sonoridades, e uma parte principal da composição (samba répido), que podemos
dividir basicamente em duas seções (A, B e suas variações), como podemos observar na tabela
abaixo:
Fig. 2.5 – Forma em “À Procura”

Seção da Música

Introdução

Convenção

Balada modal
Número de

Introdução contin.

A1 – tom Am

clima latino

Samba rápido

19

5

8 (só baixo) + 18

32

A2

B1

Ponte 2

A3 – clímax

compassos
Ponte 1

Modula para Dm
4

32

Continuação

32

8

de A4 – solo sax B2 – solo flugel-- A5 (duas vezes)----

A3 – solo sax ten

ten----------------

28

32

36

8
B2 – solo sax

BG só na rep.

soprano------------

32

36

A5 (duas vezes)-- A7 – variação de Fim
BG só na rep.

A3

32

8+20

8

12+6

Esse “sotaque latino” é atribuído à utilização de figuras ritmicas bastante presentes na Salsa; no caso de “À Procura”
a linha do baixo na introdução 2 apresenta muita similaridade com um montuno de piano, linha de piano
caraceterística da salsa. CAMPOS, Carlos. Salsa and Afro Cuban Montunos for piano. ADG productions.
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“À procura” tem uma longa introdução que começa com uma balada, e cresce até uma
“convenção”, levando até a seção com clima latino (c. 25 até o c 48); nesta seção latina o baixo toca
um groove escrito, e depois, sobre esse groove, Nailor desenvolve um tema que funciona como uma
transição da introdução para a parte A1 da composição; portanto podemos dividir a música em três
idéias principais: Introdução, Parte A e Parte B.
A composição tem cinco chorus na forma AAB presente na composição, com exceção das
introduções presentes no início do arranjo. Observamos que tanto em “Bixiga” quanto em “À
Procura”, os improvisos são realizados sobre uma sequência harmônica já utilizada anteriormente
em alguma seção temática; porém, uma particularidade é a forma dos improvisos (ex: AAB ou
ABA, etc), que não é a mesma para todos os solistas, e as harmonias variam no tamanho de cada
solo e como são combinadas as partes, por exemplo:
Em “Bixiga” há três solistas:
Trp – forma do solo : AAB
Sax Ten – forma do solo : AAB
Sax Bar – forma do solo : BB
Em “À Procura” também observamos três solistas, porém cada improviso tem um tamanho e uma
combinação de seções diferente:
Sax Ten – forma do solo : AA
Flugel – forma do solo : BAA
Sax Sop – forma do solo : BAAB
A similaridade que encontramos nas formas das composições “Bixiga” e “À Procura” é a
existência, em ambas as músicas, de uma seção que só é tocada uma única vez no arranjo e tem
características muito diferentes do resto da composição; em “Bixiga”, a parte A só é tocada como
tema em A1 e A2, depois esse tema não retorna à música; já em “À Procura”, a Introdução 2 (com
clima latino) também só é apresentada uma única vez em toda composição. É interessante perceber
que essas seções são partes importantes e marcantes e estão localizadas após a introdução em ambas
as composições.
Nailor comenta em entrevista um importante processo para avaliar o desenvolvimento da forma
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musical de suas composições, uma vez que ele não utilizava grade para compor:
“um coisa que eu fazia era... eu escrevia até aqui, daí antes que eu passasse para segunda folha eu
voltava e vinha ouvindo tudo, e o que era mais importante dessa audição era perceber se o tempo estava
bom, se estava bem resolvido, se até ali estava funcionando, se não precisa cortar ou aumentar alguma
parte, isso era o mais importante.”

O processo descrito acima mostra como a forma musical das composições era concebida por ele
durante a elaboração da composição e não havia um mapa pré definido a ser seguido9; Nailor
construía o arranjo de modo mais intuitivo, gerando formas musicais não convencionais e
aparentemente sem direção. A coesão que encontramos nas composições analisadas é, em grande
parte, resultado da reutilização de elementos rítmicos e melódicos na construção do arranjo.

9

Em entrevista concedida, Nailor comenta que esse processo de composição era o único possível na época para ele, e
que durante os anos posteriores, os estudos formais sobre composição e arranjo fizeram com que sua consciência
sobre os aspectos técnicos e formais aumentassem; e ressaltou como as composições analisadas nesta pesquisa
refletem um período intenso de curiosidade e desejo de escrever para a formação de big band.
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3.1 Melodia em “Bixiga”
Nas nossas análises observamos que Nailor utiliza padrões melódicos para desenvolver as melodias
em “Bixiga”. Don Sebesky (1974, p. 2) fala sobre o uso da melodia e do equilíbrio formal de um
arranjo: “como regra geral, o arranjador deve tentar se restringir ao menor número de idéias
melódicas possíveis (...); isso dará unidade e eliminará confusões do arranjo”.
A parte A1 pode ser dividida em duas idéias centrais: a primeira é formada por 6 compassos.
Fig 3.1 – primeira parte da melodia de A1

Harmonia

Am

Am/G E7 E7(4) Am

C#m7(b5) E7(4) A7(4)

trp 2

E a segunda parte é formada por variações sobre um padrão melódico de dois compassos, abaixo
observamos o trecho do c. 23 ao c. 30:
Fig 3.2 – padrão melódico na melodia de A1

Motivo principal
melodia
harmonia

variações.........................................................................
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Na parte B1 há duas melodias em contraponto; e para evidenciar essas melodias, observar a relação
entre os naipes de metais e saxofones, e identificar os padrões melódicos utilizados, transcrevemos
abaixo as parts de 1º sax alt (que toca sempre a voz mais aguda do naipe de saxofones) e de 1º trp
(que toca sempre a voz mais aguda do naipe de metais) do c. 43 até 66:
Fig 3.2 – Alt sax e trp1 do c. 43 ao 66

A parte B1 é construída sobre um ciclo regular de 8 compassos, em que são explorados alguns
motivos (coloridos e identificados abaixo) sobre uma harmonia que fica se repetindo com pequenas
variações.
Azul – motivo presente no início de cada frase
Verde – repetição de célula rítmica, liderada pelos metais
Amarelo – frase em semi-colcheias, exposta pelos saxofones utilizando padrão melódico.
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Cinza – as mesmas notas (C e A) são exploradas com variação rítmica sobre o acorde D7.
Vermelho – a frase é repetida a cada ciclo de 8 compassos com pequenas modificações, utilizada
para finalizar cada frase melódica.
Além dos padrões melódicos explorados na parte B1, observarmos também um padrão melódico
bastante recorrente utilizado sobre acordes com 7ª menor (utilizando a escala mixolídio ou
mixolídio com 4ª#), baseado em uma sequência de intervalos (ascendente / descendente /
ascendente / descendente, etc), em geral tocados em uníssono pelos saxofones alto e tenores.
Abaixo transcrevemos os compassos 46, 51, 60 e 61, 103, 107 e 111 para ilustrar esse padrão:
Fig 3.3 – Padrão melódico sobre acordes maiores com sétima menor

Eb mixo 4+
sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
harmonia

A mixo 4+

A mixolídio
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A mixolídio

D mixolídio

A mixolídio

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
harmonia
Não podemos afirmar com certeza o porque da escolha em relação às escalas mixolídio e mixolídio
4ª#, mas essas escalas são muito utilizadas sobre o rítmo de baião, remetendo à musicalidade do
nordeste brasileiro, onde há uma muitas melodias sobre esses modos.10
Uma particularidade que encontramos em “Bixiga” é a utilização dos saxofones de modo diferente
do usual, com função percussiva bastante presente na Introdução e na Ponte (transcritas abaixo e
marcado em verde); o desenho rítmico e melódico dos saxofones é fundamental para o efeito
gerado, imitando uma cuíca. Na gravação em CD, podemos ouvir claramente um “diálogo” entre os
saxofones e a cuíca.

10

Para saber mais sobre a relação entre as escalas mixolídio e mixolídio 4+ e a musicalidade nordestina, ligada
principalmente ao baião, ver a bibliografia:

BASTOS, Marina Beraldo, Piedade, Acácio Tadeu. Análise de improvisações na música instrumental: em busca da
retórica do jazz brasileiro. Revista Eletrônica de Musicologia – Vol. XI - p. 5 – Setembro de 2007.
CONTÓ, Adriano del Mastro. Análise de Técnicas de Orquestração da Música Brasileira na “Suíte Brasiliana n. 1” de
Cyro Pereira. Dissertação de Mestrado – ECA/USP. 2008. p. 47
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Fig 3.4 – Saxofones como instrumento percussivo, do c. 67 ao 74. – faixa 1 do disco.

sax alt
sax ten

sax ten

Fig 3.5 – Saxofones como instrumento percussivo, do c. 1 ao 11. – faixa 2 do disco.

cla
sax ten
fla
picc
flug
flug
flug
trb
trb
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3.2 Melodia em “À Procura”
A melodia de “À Procura” apresenta uma mescla de sonoridades que encontramos no choro, na
música latina, no jazz... Podemos dividir melodia em 2 grandes partes: introdução e da parte A1 em
diante.
1. Introdução:
Embora o tema de “À Procura” seja bem extenso, podemos perceber uma unidade na composição
por causa da reutilização de padrões melódicas. A introdução é desenvolvida em um clima modal
que caminha pelos acordes de Dm, Bm, Am e Em; e os principais padrões melódicos presentes
estão transcritos abaixo (c. 1 ao 4):
Fig 3.6 – Padrões melódicos da introdução de “À Procura”

padrão 1

padrão 2

Trp1

A melodia desta primeira seção da música, do c. 1 ao 15, é liderada por 1º trp em quase todo trecho.
O padrão 1 está em azul e o 2 em verde; o 2º motivo é usado ora como finalização, ora como
começo de frase, mas a idéia rítmica é a mesma.
Fig 3.7 – Utilização de padrões melódicos na introdução

Dm

Dm

Dm

Trp 1
Dm

Bm

Bm

Am

F#m7(b5)

B7

Bm

Em

Am

Bb/A

Am
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Após a balada inicial (melodia acima), Nailor constrói uma ponte fazendo uma grande “convenção”
da banda, transcrita abaixo, do compasso 20 ao 24; são 5 compassos com uma sonoridade de tutti de
big band utilizando frases cromáticas (em azul), acordes gerados pelas escalas dom-dim e tons
inteiros (em amarelo), e tríades extraídas da escala dom-dim (em verde), compondo um trecho
muito contrastante com o início da música, devido à movimentação harmônica intensa, acordes
dominantes bastante alterados e movimentação rítmica forte. A bateria acompanha esse trecho todo
fazendo a mesma frase rítmica tocada pelos sopros, sem “levada”, e o baixo também deixa de ter a
função de acompanhamento, dobrando as linhas de sax bar ou trb baixo. Segundo Nailor, essa
“convenção” é influência direta da música de Thad Jones, que era uma das referências principais de
escrita para big band.
Fig 3.8 – Convenção, c. 20 ao 24 – faixa 3 do disco.
Gb tons inteiros E dom dim
G dom dim

(Gb7 b5 #5 9)

(E7 b9 13 #11)

alt
ten 1
ten 2
bar
trp 1
trp2
trp3
trb 1
trb 2
baix

Arpejos de B dom-dim

A dom dim
(A7 13 #9)
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Nailor reconhece a influência do jazz nas suas composições, porém ele define a sonoridade de suas
composições como brasileiras, e comenta a importância da presença de figuras sincopadas na sua
escrita e como são tocadas essas sincopas:
“O lance da coisa brasileira são as sincopas e os deslocamentos... mas eu acho que são
as sincopas tocadas por aqueles caras (músicos da banda Mantiqueira), porque se você
pegar um americano pra tocar essa mesma síncopa, vai soar assim...” – e solfeja com
swing jazzístico.

Na seção seguinte (c. 33 ao c. 40), Nailor desenvolve uma pequena seção com “sotaque” latino,
com uma melodia baseada em intervalos de quarta sobre um groove escrito de baixo; podemos
visualizar abaixo a linha do baixo e a linha tocada pelos saxofones alto e tenores:
Fig 3.9 – Exemplo de “sotaque latino” – faixa 4 do disco.

Am

Bb7

E7(#5)

Am

Bb7

E7(#5)

saxofones
baixo

O “sotaque” latino da linha do baixo se deve ao desenho rítmico da frase, que é muito similar ao
ritmo de um montuno de piano (característico da salsa). Abaixo transcrevemos o ritmo da linha do
baixo (de modo desdobrado, escrito em 4/4) e comparamos com o rítmo de um montuno, indicando
as similaridades rítmicas com um (*) para observarmos as similaridades.
Fig 3.10 – Comparação entre linha do baixo e montuno

linha do baixo
*
montuno

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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2. Parte A1 em diante:
Segundo Nailor em entrevista, o ponto de partida para essa composição foi a melodia da parte A1.
Essa melodia é formada por 4 frases de 8 compassos, que transcrevemos abaixo; observamos a
presença de intervalos grandes (de 7ª, 6ª, 5ª e 4ª) na melodia (circulados abaixo), o que a torna
menos cantábile. Além disso, a melodia é tocada num andamento acelerado, o que enfatiza o caráter
rítmico da música. Também é interessante observar a presença de cromatismos na melodia (em
azul).
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Fig 3.11 – Melodia da Parte A1 – faixa 5 do disco.
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Entre as partes A1 e A2, encontramos a seção que nomeamos de Ponte 1 (c. 81 até 84), e
observamos como as melodias da Ponte 1 estão relacionadas com o trecho da introdução transcrito
abaixo (c. 41 ao 44) para comparação:
Fig 3.12 – Comparação entre ponte 1 e trecho da introdução

Saxofones
Trp 1
Guit

Introdução c. 33
Saxofones
Trp 1
Guit

A mesma idéia melódica utilizada na Ponte 1 é reutilizada na Ponte 2; essa conexão entre a
Introdução, e as Pontes 1 e 2, mostra como Nailor reaproveita o material melódico e rítmico de
diversos modos através de variações, o que reflete uma preocupação com economia e coesão do
arranjo.
Na Ponte 2 (c. 149 ao 154, transcrito abaixo), o motivo tocado pelos saxofones (em azul) é repetido
pelos metais (mais a frente e também em azul), e então é tocado em tutti (soli, em vermelho); o
modo como os metais são utilizados, caminhando para o registro agudo pouco a pouco, somados a
adição do sax bar e trp 1 (a partir do c. 153), reforçam os extremos grave e agudo do bloco, gerando
um crescendo durante seção.
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Fig 3.13 – Ponte 2

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit
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A melodia da Parte B1 apresenta muitas semelhanças com as Partes A1 e A2, contendo intervalos
de 6ª, 5ª e 4ª na melodia (circulados abaixo), porém, a construção rítmica da melodia é diferente,
devido à presença de várias figuras tercinadas. A principal diferença entre a Parte B1 e as Partes A1
e A2 é a construção harmônica, que será descrita e analisada mais adiante.
Fig 3.14 – Melodia e harmonia da parte B1 – faixa 6 do disco.

61
Nos finais das partes A1, A2 e B1, observamos uma frase sobre a cadência harmônica IIm7b5 V7
Im para finalizar cada seção; abaixo transcrevemos os finais dessas partes A1 (c. 75 a 77), A2 (c.
111 a 113) e B1 (c. 143 a 145) para comparação.
Fig 3.15 – Finais das partes A1, A2 e B1

A1 – saxofones tenores em uníssono

A2 – igual a A1, mas tocado em soli com todos os sopros, com a melodia oitava acima

B1 – variação das frases acima, tocado por saxofones alto e tenores em uníssono
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Na Coda (do c. 331 em diante) Nailor retoma uma idéia melódica do compasso 9 da Introdução, a
idéia melódica circulada abaixo é desenvolvida através de “pergunta” e “resposta” entre saxofones e
metais, mantendo-se a característica rítmica da célula e variando-se o desenho melódico e o
contexto harmônico, como podemos observar abaixo.
Fig 3.16 – Coda

Sax alt
Sax ten
Sax ten
Sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit

63
Concluímos que Nailor incorpora elementos melódicos característicos de outros gêneros nas suas
composições, e que suas melodias apresentam grande número de figuras sincopadas; ilustramos
essa característica através da transcrição da melodia do clímax da composição (c. 157 até 164),
observando o fraseado rítmico marcado pela presença de semi-colcheias, sempre acentuando a
segunda e/ou a quarta semi-colcheia dos tempos (assinalado com *), reforçando a sonoridade
sincopada de suas melodias.
Fig 3.17 – Climax da composição
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64

65
4. Harmonia
Percebemos que as duas composições têm algumas características em comum: harmonias mais
estáticas, modais, ou vamp11 durante as introduções e pontes, e harmonias mais movimentadas nas
partes temáticas. Também observamos que diversos procedimentos harmônicos foram incorporados
(principalmente da linguagem do jazz), resultando na linguagem harmônica que também podemos
encontrar na bossa nova, na música de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Chico Buarque,
Guinga, entre muitos outros compositores; progressões harmônicas típicas de blues, música latina,
jazz, bossa nova, etc... foram reutilizados na música brasileira no contexto de big band, gerando a
sonoridade que ouvimos nas duas composições analisadas.
4.1 Harmonia em “Bixiga”
A construção harmônica da Introdução gera um clima que o guitarrista Jarbas Barbosa chamou em
entrevista de “samba misterioso”; esse “mistério” pode ser atribuído, em parte, ao baixo pedal em
Eb e acordes gerados pela sobreposição de tríades sobre esse baixo; abaixo observamos o trecho c.
1 ao 7, com as tríades em destaque:

11

O vamp consiste na repetição de uma seção musical composta por um único acorde ou por uma sequência de
acordes; em geral, os vamps são feitos a partir de ciclos de 2, 4 ou 8 compassos. O vamp, na maioria dos casos,
funciona como um ostinato harmônico, que podemos encontrar no jazz, no funk, no soul, na música brasileira e em
diversos gêneros musicais (ROOT, Deane L. The New Grove Dictonary of Jazz. Second Edition, Vol. 3, p. 822).
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Fig 4.1 – Tríade sobre baixo pedal durante introdução – faixa 2 do disco.
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Os acordes gerados no trecho acima podem ser analisados sob diversas perspectivas; David
Liebman afirma que a terminologia usada para cifragem dos acordes afeta o modo como os músicos
interpretam uma harmonia no momento de harmonizar ou improvisar sobre uma sequência
harmônica, e sugere alguns caminhos para cifrar acordes mais complexos e com muitas tensões
(LIEBMAN, 2001, p. 36):
1. Nomear o acorde em relação à “fundamental” do acorde – Ex: C#m7(b5)/F# pode ser
nomeado como F# 7sus (b9)
2. Dividir os acordes em estruturas mais simples, como em um acorde composto – Ex:
C#m7(b5)/F# pode ser nomeado como Em tríade + F#sus
Abaixo mostramos algumas possibilidades de cifragem e entendimento dos acordes da introdução,
analisando as tríades sobrepostas separadamente, sendo que às vezes há tríades diferentes sendo
tocadas simultaneamente por metais e madeiras:
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Segundo compasso: A/Eb
Terceiro compasso: F#/Eb

e

C/Eb

Quarto compasso: C/Eb
Quinto compasso: E tríade (madeiras) + C tríade (metais)/Eb
Sexto compasso: F# tríade (madeiras)/Eb e F# tríade (madeira) + Em tríade (metais)/Eb
Sétimo Compasso: F# tríade (madeiras) + Em tríade (metais)/Eb e F# tríade (madeiras) + F#m
tríade (metais)/Eb
A partir do oitavo compasso, a movimentação harmônica fica mais intensa:
Fig 4.2 – Sobreposição de tríades durante introdução
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O contexto harmônico da introdução volta a ser utilizado na Ponte (transcrita abaixo), c. 67 ao 76; e
observamos como a harmonia estática ajuda a reforçar a intenção rítmica das frases tocadas pelos
saxofones.
Fig 4.3 – Harmonia estática e baixo pedal – Ponte – faixa 1 do disco.
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trp 1
trp 3
trb 1
trb2
guit
bx

Na Parte A1 (transcrita abaixo) observamos uma preocupação com a condução das linhas do baixo;
a utilização de inversões nos baixos é uma prática comum no choro, gênero em que Nailor tem
grande vivência. Sobre as progressões harmônicas e o caminho dos baixos, David Liebman afirma
que, atualmente, estes não precisam ser baseados na harmonia tradicional, gerando movimentos
melódicos e intervalares mais interessantes; a inversão dos baixos é feita para ajudar a condução
melódica das vozes, gerando contrapontos entre melodia e caminho dos baixos (LIEBMAN, 2001,
p. 33).
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Fig 4.4 – Harmonia da parte A1

Já na parte B1, B2, B3 e B4 de “Bixiga”, observamos um grande número de acordes com sétima
menor, porém sem função dominante, soando como os acordes com sétima menor presentes no
Blues; segundo Sérgio Freitas o Blues transcendeu sua circunscrição de origem e se “intrometeu”
em praticamente todas as manifestações estilísticas da música popular do século XX (FREITAS,
1995, p. 155). Ao observar o trecho do c. 43 até o c. 66 (parte B1), podemos ver (destacado em
azul) a semelhança estrutural da harmonia utilizada por Nailor (em ciclos de 8 compassos) com os
primeiros 8 acordes de uma progressão tradicional de Blues.
Fig 4.5 – Comparação entre a progressão harmônica da parte B1 com a progressão de típica de blues

Progressão da parte B1 de “Bixiga”

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo
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Progressão típica de Blues na tonalidade de A
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4.2 Cifragens Ambíguas em “Bixiga”
Nas partes A1 e A2, cuja tonalidade é Am, há acordes complexos e de cifragem ambígua. No c. 10
da parte A1, por exemplo, encontramos o acorde Ab7M (#5)/G; esse acorde possui, na sua
formação as notas G Ab C E, o que poderia ser interpretado como C (#5)/G, Fm (7M)/G, ou Am
(7M)/G, já que a tonalidade da música é Am.
Outro exemplo de acorde em que a cifragem é ambígua é o C#m7(b5)/F# (c. 21). Esse acorde
também pode ser interpretado como um acorde F# frígio – formado pelas notas:
F# C# G B E
1

5

b9 4 b7

Jarbas Barbosa, guitarrista da Banda Mantiqueira em entrevista concedida em junho de 2009, fala
sobre sua pesquisa para saber como interpretar essas cifragens:
“...as minhas conversas com ele (Proveta) eram justamente pra não ficar uma harmonia meio
simples, porque eu quero abrir um voicing que seja interessante com o que tá acontecendo
com o naipe...”
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Na parte B1 observamos outros exemplos de cifragem ambígua por causa do número de tensões
utilizadas e pelo fato de estarem, em geral, com uma nota não pertencente ao acorde no baixo; por
exemplo nos c. 43 e 44 – Gm7M/E – acorde que reaparece diversas vezes ao longo da música (no c.
60, c. 104, c. 112, c. 189...). Os dois exemplos abaixo mostram a relação entre o que é tocado pelo
naipe de sopros e a cifragem utilizada:
Fig 4.6 – C. 43 e 44, cifragem ambígua do acorde Gm7M/E

E7 (#9)
G7 (#9 b9)

E7

E7(#5#9)
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Redução

sax ten
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sax bar
trp
trp
trp
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trb2
guit
Observamos o cruzamento de vozes entre os trombones, que é justificado porque o 1º trb é um
dobramento da melodia, já o 2º trb é uma linha independente que reforça as notas G# e D,
respectivamente 3ª e 7ªm do acorde E7.
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Se a cifra Gm7M/E fosse “seguida” nas linhas presentes nos sopros, teríamos as notas:
G

Bb

D

F#

E

1

b3

5

7M

6

Porém, observamos os acordes G7 (#9 b9) e variações de E7. A mesma cifra – Gm7M/E – é
utilizada no c. 189 (abaixo); e neste caso também podemos entender o acorde como E7 (#11 #9).
Fig 4.7 – C. 189, cifragem ambígua do acorde Gm7M/E
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No c. 58 observamos outro caso de cifragem ambígua, em que há a cifra E7(#5)/Bb, porém as notas
tocadas pelo naipe de sopros são: Bb D F# Ab C; para interpretarmos esse acorde como E7
precisamos considerar que o acorde não tem a nota E, e tem a 9ª no lugar da fundamental; porém há
uma cifragem mais coerente com o acorde tocado pelo naipe de sopros: Bb7 (#5 9):
Bb D F# Ab C
1

3 #5 b7 9

Nos últimos 3 compassos de “Bixiga” Nailor constrói uma convenção final em que prevalece a
intenção rítmica, utilizando Eb pedal, porém, também observamos cifragens que se tornam
inadequadas porque não representam as estruturas presentes nos sopros.
Fig 4.8 – Cifragens ambíguas nos três últimos compassos de “Bixiga”
Cifra original

1 F#m(7M)/Eb 2 A7M/Eb 3 F#m(7M)/Eb 4 Ebdim
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Algumas possíveis alternativas para cifrar os acordes acima são:
1. F#m(7M)/Eb se torna A7#5 - a 5# está no registro grave, muito pouco usual; e que o
Eb da cifra original só é tocado pelo baixo e não está presente no naipe;

2. A7M/Eb se torna E (1 4 5)/Eb - a estrutura do acorde tritônico está presente nas notas
E A B, o que não forma uma tríade convencional, e o baixo pedal é tocado por sax bar
+ trb 2;

3. F#m(7M)/Eb se torna F# (#9 b9) - o acorde é construído sem 7ª e novamente o Eb da
cifra original só é tocado pelo baixo e não está presente no naipe;

4. Ebdim se torna G dim (7M 9 11) - o acorde também é construído sem a 7ª dim, e
novamente o Eb da cifra original só é tocado pelo baixo e não está presente no naipe,
essa nota é a b13 do Gdim, uma inversão pouco usual.
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As alternativas encontradas por Jarbas Barbosa, guitarrista da Banda Mantiqueira, para o
entendimento e execução de várias cifras que são impraticáveis na guitarra foi comentada em
entrevista:
“...eu tinha que sentar, as vezes, com ele (Proveta) e descobrir o que tava acontecendo no
voicing que ele tava escrevendo (B7M/D7), e o que eu podia tocar...porque não dava pra
tocar duas tétrades na guitarra, isso é mais pra piano; então eu toco a camada superior e
toco o baixo (...), eu toco uma tríade de B com baixo em D (...) e quando o rítmo é mais
rápido eu toco só a tríade superior; quando é movimento lento eu reforço o baixo ou eu
toco uma nota da ponta (do voicing) que alguém esteja tocando...”

É característico na harmonia de “Bixiga”, essa procura pela sonoridade de acordes diferentes dos
usuais. Os acordes com cifragem ambígua comentados acima mostram alguns exemplos dessa
busca por novas sonoridades, que Nailor vivenciava ao tocar arranjos de Thad Jones, Sammy
Nestico, entre outros grandes arranjadores, e queria incorporar na sua música, porém faltavam na
época, para Nailor, as ferramentas para uma cifragem mais coerente, afinal, toda sua prática
harmônica aconteceu a partir da simultaneidade de linhas melódicas e até hoje Nailor não toca
nenhum instrumento harmônico.
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4.3 Harmonia em “À Procura”
Em “À Procura” observamos uma construção harmônica mais simples de ser analisada de modo
funcional em relação à composição “Bixiga”, e novamente percebemos o uso de alguns
procedimentos como: harmonias mais estáticas ou modais, com presença de baixo pedal ou vamp
durante as introduções e pontes, e harmonias mais movimentadas durante as partes temáticas.
“À Procura” começa num clima modal, utilizando uma combinação de acordes menores, em que a
tonalidade ainda não é clara. O exemplo abaixo, c. 1 ao 6, mostra a relação entre o material
melódico/harmônico empregado nos sopros e sua relação com o baixo pedal “D”.
Fig 4.9 – Introdução modal em “À Procura” – faixa 7 do disco.
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Encontramos outros exemplos da utilização de baixo pedal na música: na introdução (c. 14 ao 19) e nos
trecho de ponte, como no trecho transcrito abaixo (c. 77 ao 87):
Fig 4.10 – Utilização de baixo pedal na Ponte 1

Na passagem acima também aparece o acorde bIImaj7 (Bbmaj7), que usualmente recebe o nome de
acorde de Sexta Napolitana12. Segundo Sergio Freitas, esse é um acorde tão antigo, tradicional e
experimentado como a própria tonalidade menor, e pode proporcionar novas sonoridades à
tonalidade (FREITAS, 1995, p. 40).
Em entrevista, perguntamos para Nailor sobre como ele harmonizava as melodias durante o
processo de composição:
“...pra harmonizar era tudo na cabeça, não tinha piano, violão, não tinha nada... tudo isso
vinha de ter tocado... as salsas com o Mazzuca, cha cha cha...”
“desde criança meu pai me passava exercício assim... e eu ficava tentando montar acordes na
cabeça”

O processo de aprendizado de Nailor, estudando seqüências harmônicas a partir de arpejos e de
solfejos, o ajudou a desenvolver um vocabulário harmônico, que inclui sonoridades características
de harmonias presentes em diversos gêneros.

12

Para saber mais sobre o termo “napolitana”, ver a tese de mestrado de Sergio Freitas: “Teoria da Harmonia na
Música Popular: uma definição das relações de combinação entre os acordes na harmonia tonal”.
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A harmonia das partes A1 e B1 é mais movimentada, e cada seção tem 32 compassos, forma muito
comum nos standards de jazz (muitas vezes a forma de 32 compassos está dividida em 4 frases de 8
compassos, normalmente organizadas como A-A-B-A, já nas partes A1 e B1, essa divisão não é
identificável). Abaixo observamos uma análise funcional das partes A1 e B1.
Fig 4.11 – Análise funcional da parte A1

Parte A1
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Fig 4.12 – Análise funcional da parte B1

Parte B1

Para chegar ao climax do tema de “À Procura”, Nailor utiliza uma modulação de Am para Dm; a
partir dessa modulação, a composição segue quase até o final na nova tonalidade. O procedimento
de modulação é presente em diversos gêneros musicais, entre eles o choro, que em geral apresenta
um padrão de relação de tonalidade entre as partes. Em choros de 3 partes, de tonalidade menor
(como Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, ou Naquele Tempo, de Pixinguinha) é comum
encontrarmos a Parte A no tom principal, uma seção no tom relativo maior e uma outra seção no
tom homônimo maior13. Por exemplo:
Tico Tico no Fubá
parte A – Am
13

GEUS, José Reis De. A performance do choro-jazzístico de K-Ximbinho. XVI Congresso da Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM). Brasília – 2006
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parte B – A (homônimo maior)
parte C – C (relativo maior)
Naquele Tempo
parte A – Dm
parte B – F (relativo maior)
parte C – D (homônimo maior)
A modulação empregada não segue os padrões presentes no choro, mas é utilizada para levar o
climax da composição para um novo centro tonal. Nailor faz nova modulação de Dm para Gm, para
levar à Coda (c. 327 até 338, transcrito abaixo); observamos que não há preparação cadencial (V7 –
I) para a modulação, o que deixa uma sensação ambígua quanto ao momento exato em que ela
ocorre.
Fig 4.13 – C. 327 até 337, modulação de Dm para Gm.
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5.1 Instrumentação em “Bixiga”
Em “Bixiga” são usadas três combinações de instrumentação bem distintas em:
1 – Na introdução é criada uma sonoridade densa através da sobreposição de tríades sobre um baixo
pedal. Os naipes (madeiras e metais) são formados pela seguinte combinação:
madeiras - pic / fla/ clar / sax ten
metais -

flug / flug / flug / trb. O trombone baixo dobra o baixo pedal em Eb.

As madeiras são trabalhadas em um naipe híbrido, usando, além dos saxofones, uma formação que
combina (do agudo para o grave): flautim, flauta, clarinete e saxofone tenor.
2 – Na parte A
A melodia principal é tocada por trompete com surdina harmon e flauta em uníssono, e dobrada por
clarinete oitava abaixo. A levada de Bossa Nova, somada ao clima proposto pelo arranjo, resulta em
uma sonoridade bem contrastante com a introdução e com a parte B.
3 – Na Parte B, seção com maior dinâmica do arranjo, Nailor não utiliza mais flautas ou clarinete,
aproximando a formação do naipe de uma big band tradicional formada por:
Saxofones:

sax alt / sax ten / sax ten / sax bar

Metais:

trp1 / trp2 / trp3 / trb1 / trb2

Observamos que Nailor pensa a sonoridade e a instrumentação para cada seção, gerando bastante
contraste entre as partes da composição; enquanto na introdução temos a mescla de Piccolo, com
palhetas e metais, nas partes A temos o timbre característico do trompete com surdina harmon14, e
nas partes B sempre é utilizada a sonoridade de big band. Além disso, concluímos que a escolha da
instrumentação ajuda a “desenhar” as dinâmicas propostas para cada seção do arranjo, partindo de
uma introdução mais leve, e chegando ao clímax com uma instrumentação “mais pesada”.

14

Pela que pode ser acoplada na campana de trompete ou trombone e produz variações de timbre nesses instrumentos,
sendo um som mais “distante”. Dicionário on-line Oxford http://www.oxfordmusiconline.com
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5.2 Instrumentação em “À Procura”
Uma característica principal da instrumentação nesse arranjo é a utilização de flauta piccolo em
diversas seções; em geral o piccolo é utilizado para reforçar uma melodia ou um tutti e está sempre
dobrando oitava acima do instrumento principal.
Abaixo observamos alguns trechos em que Nailor utiliza o picc. combinado com outros
instrumentos:
c. 1 até 8 / c. 41 até 48 / c. 67 até 74 /
picc (dobrando trp1 oitava acima) + metais em soli
c.9 e 10
picc (oitava acima) + saxofones tenores em uníssono
c. 101 até 105
picc (oitava acima) + trp 3 – melodia principal
c. 106 e 107
picc. (oitava acima) + trombones em uníssono
c. 109 até 116
picc (dobrando trp1 oitava acima) + tutti - shout chorus15
c. 125 até 132
picc - duas oitavas acima do trb 1 e uma oitava acima do trp 3

15

Seção em que a banda toda toca, em geral a recapitulação de alguma melodia já exposta, mas com algum novo
material. Algumas características que caracterizam a seção analisada como shout chorus são: trompete (líder) no
registro agudo, volume dinâmico alto, textura de soli, voicings densos (para mais informações sobre shout chorus
ver Arranging fot Large Jazz Ensemble, cap. 12).
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Para expor a melodia da maioria das partes temáticas, Nailor dá preferência aos solis em uníssono
ou oitavas. A melodia na Parte A1 (c. 49 até 80) é tocada pelos saxofones tenores em uníssono, já
na re-exposição do tema A (Parte A2), Nailor utiliza diversas combinações para apresentar a
melodia principal; ou seja, a melodia antes tocada pelos saxofones tenores agora é dividida entre
algumas combinações instrumentais. Abaixo transcrevemos a melodia principal da parte A2 e
apontamos qual a combinação instrumental utilizada para cada trecho da melodia.
Fig 5.1 – Instrumentação da Parte A2 – faixa 8 do disco.
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Abaixo vemos um resumo das combinações instrumentais utilizadas no trecho acima:
1. sax alt + flug – em uníssono
2. flug + picc – em oitavas
3. 2 trb em oitavas + picc oitava acima do 1º trb
4. tutti em soli com picc reforçando 1º trp dobrando oitava acima
5. sax alt + 2 sax ten – em uníssono
6. trb + flug oitava acima + picc oitava acima do flug
Percebemos que Nailor evita, nas duas composições, a utilização do naipe todo de saxofones em
soli. O saxofone barítono (também alternado com picc.) parece ter uma função de destaque nos
arranjos de “Proveta”:
1. Dobra o trb baixo em diversos trechos: c. 20 ; c. 169 a 173 ; c. 192 ; c. 205 a 208 ; c. 293 e
294 ; c. 307 a 314 ; c. 319.
2. Forma um naipe junto dos metais, tocando sempre a nota mais grave do soli: c. 21 ; c. 308 a
314.
3. Dá peso aos trechos em que há tutti.
4. Reforça os agudos através de dobramentos de picc.
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6. Sobre as Texturas Musicais
A textura contrapontística parece ser um fator chave na escrita de Nailor, pois mais importante do
que inovações na construção de solis, verificamos que ele privilegia a sobreposição de linhas
melódicas nas duas composições obtendo clareza na sobreposição de melodias (mesmo quando
estas estão no mesmo registro de altura) através da diferenciação das texturas empregadas,
principalmente pela relação entre de uníssono x soli.
Nas análises que se seguem, destacaremos os trechos de uníssono e/ou oitavas em verde, os solis
harmonizados em amarelo e os tuttis em vermelho para melhor visualização dos exemplos.
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6.1 Texturas musicais em “Bixiga”
As texturas empregadas em “Bixiga” são bem definidas em cada seção da composição. A maioria
das melodias cantabiles (como o tema da Parte A) é exposta utilizando solis em uníssono ou
oitavas, em geral através da combinação entre madeiras e metais.
É característico na escrita de Nailor o desenvolvimento de contracantos que “dialogam” com a
melodia principal de forma bastante “ativa”, não somente com BGs harmônicos (acordes em notas
longas com função de “cama” harmônica), mas com BGs melódicos e rítmicos. O BG
melódico/harmônico construído na parte A1 se utiliza de vários tipos de densidade e combinações
instrumentais trabalhando com uníssonos, solis e tuttis. Na parte A2, o BG se torna ainda mais
ativo, com mais movimento ritmico e melódico, combinando uníssonos e soli como mostrado
abaixo no início do BG da parte A2:
Fig 6.1 – Texturas do BG da Parte A2, c. 31 ao 36
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guit
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Na Parte A2, o BG completa a melodia principal, abaixo observamos a relação entre melodia e a
linha mais aguda do BG (trp 1).
Fig 6.2 – Relação entre BG e Melodia, c. 31 ao 36 – faixa 9 do disco.

BG
Melodia

No trecho do c. 23 ao c. 30 (fim da parte A1), a melodia é reforçada através de dobramentos (em
verde), e o padrão rítmico (de dois compassos) é reutilizado com diferentes texturas. É interessante
observar como Nailor utiliza a combinação instrumental presente até então como BG para finalizar
a seção (em amarelo); essas trocas de textura ajudam a gerar interesse e movimento ao arranjo.
Fig 6.3 – Fim da Parte A1, c. 23 ao 30

clar
ten
fla
bar
trp
trp (harmon)
trp
trb
trb
guit.
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No exemplo abaixo, c. 185 ao c. 193, observamos os trechos em uníssono (em verde), os tuttis (em
vermelho) e as melodias harmonizadas dos metais + sax bar (em amarelo); essa diferenciação de
texturas torna possível ouvir claramente as melodias desenvolvidas simultaneamente, e a coesão
entre as frases de metais e saxofones é encontrada nos tuttis, em que as melodias desenvolvidas
separadamente se conectam.
Fig 6.4 – Relação entre uníssono, soli e tutti, c. 185 ao 193 – faixa 10 do disco.

alt
ten
ten
bar
trp
trp
trp
trb
trb

O modo como o naipe de saxofones é utilizado é muito particular, pois somente em dois trechos
pequenos de “Bixiga”, o naipe inteiro é utilizado em soli uníssono ou harmonizado (c. 47 até 50 e c.
83 até 85). Nailor utiliza na maior parte da composição os saxofones com a combinação de sax alt +
sax ten + sax ten em uníssono (como podemos observar acima), e os metais somados ao sax bar na
voz mais grave (c. 51 ao 60 e c. 94 ao 118); essa sonoridade do naipe de metais somado de um sax
barítono é fundamental para a sonoridade de “Bixiga”.
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Fig 6.5 – Utilização dos saxofones e do naipe de metais + sax bar, c. 51 ao 60 – faixa 11 do disco.

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit
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No arranjo de “Bixiga”, as texturas também são usadas como meio de intensificar as mudanças de
dinâmica em cada trecho, dando ênfase aos crescendo e decrescendos; para obter crescendos, Nailor
aumenta o número de vozes e dobramentos de forma gradativa; no exemplo abaixo (do c. 37 ao 43)
observamos que embora o 1º trp esteja o trecho todo no mesmo registro, a soma de instrumentos e a
adição de vozes gera o efeito de crescendo. A abertura dos voicings (distância entre a nota mais
grave e mais aguda do bloco) também aumenta gradativamente, contribuindo para o efeito.
Fig 6.6 – Textura auxiliando alterações de dinâmica, c. 37 ao 43

(adiciona trp 2+ bar) (adiciona alt + ten)
Sax alt
Sax ten
sax ten
sax bar
trp 1
trp 2
trp 3
trb 1
trb2
guit
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6.2 Texturas musicais em “À Procura”
No arranjo de “À Procura”, a mudança de texturas se intensifica gradativamente. Nos exemplos
abaixo (Fig 6.7, Fig 6.8 e Fig 6.9) percebemos a presença de apenas duas linhas melódicas
simultâneas, estando em uníssono/oitavas ou em soli harmonizado. Já nos exemplos adiante, são
introduzidos pequenos trechos de tutti; e na última sessão da música (Fig ), três melodias
simultaneamente, mesclando uníssonos, solis e tuttis.
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No trecho abaixo, do c. 67 até 72, observamos como a melodia principal (tocada pelos saxofones
tenores em uníssono, em verde) se relaciona com BG, construído num soli em spread16, com a voz
mais aguda dobrada por trp1, sax alt e oitava acima por picc, o que torna a voz principal do BG
(dobramentos indicados em azul) muito clara.
Fig 6.7 – Melodia em uníssono e BG em soli, c. 67 ao 72

sax alt
sax ten
sax ten
picc
trp 1
trp 2
trp 3
trb 1
trb 2
guit

16

A técnica de spread é traduzida para o português como “distribuição espalhada” por joel Barbosa, ou
“posicionamento livre” por Ian Guest. Nesta pesquisa utilizaremos o termo spread por ser um termo amplamente
conhecido no meio musical.
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No trecho do c. 101 até 108, observamos novamente uma textura que utiliza duas melodias
sobrepostas, e embora a melodia principal (trp 3+picc) e o BG melódico (saxofones alt + ten) se
cruzem, isso não gera ambigüidade no foco da audição pois a melodia está sendo dobrada no
registro agudo pelo piccolo; além disso, a diferença de timbre entre o BG e melodia ajudam a
percepção clara de cada linha.
Fig 6.8 – Melodia em uníssono/oitavas e BG em uníssono, c. 101 ao 108

sax alt
sax ten
sax ten
picc
trp 1
trp 2
trp3
trb1
trb2
guit
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No trecho abaixo (c. 135 até 142) observamos mais um exemplo de relação entre melodia e BG,
enquanto a melodia principal é exposta em uníssono pelos saxofones, o BG está em soli spread,
com picc dobrando a voz principal oitava acima.
Fig 6.9 – Melodia em uníssono e BG em soli, c. 135 ao 142

Sax alt
sax ten
sax ten
picc
trp 1
trp 2
trp3
trb1
trb2
guit
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A sonoridade de tutti também aparece nesse arranjo, em algumas passagens. No exemplo abaixo, c.
306 e 307, o trp 1 lidera um soli e é dobrado em cada “micro-momento” por um instrumento
diferente. Nos próximos exemplos circulamos uníssonos (em verde), solis (em amarelo) e tuttis (em
vermelho).
Fig 6.10 – Transição entre texturas diferentes, c. 306 e 307

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp 1
trp 2
trp 3
trb 1
trb 2
guit
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No clímax do arranjo observamos como a relação entre tutti, soli harmonizado e soli em uníssono
muda em comparação com outras sessões do arranjo, enquanto na maior parte do arranjo o tutti é
usado de forma esparsa, no clímax o tutti é a textura principal.
Fig 6.11 – Texturas no clímax do arranjo, c. 157 ao 161 – faixa 12 do disco.

Sax alt
Sax ten
Sax ten
Sax bar
Trp 1
Trp2
Trp 3
Trb 1
Trb 2
Guit
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Nos compassos abaixo, c. 307 ao 314, há trocas de textura, além da fragmentação entre saxofones e
metais + sax bar. O fraseado sincopado é acentuado através de acentos na segunda e na quarta semicolcheia dos tempos.
Fig 6.12 – Relação entre texturas, c. 307 ao 314 – faixa 13 do disco.

sax alt
sax ten
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No trecho do c. 315 ao 326, observamos como são alternadas as texturas de modo que haja, na
maioria dos casos, a relação entre soli harmonizado x soli em uníssono, e como é desenvolvida a
troca de texturas entre os naipes (indicada pelas setas). Os tuttis são utilizados para fazer a transição
de texturas e para reforçar o ponto de clímax do trecho
Fig 6.13 – Relação entre soli harmonizado x soli em uníssono, c. 315 ao 326 – faixa 14 do disco.
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O trecho final de “À Procura” tem linhas melódicas simultâneas e contracantos de forma que os
uníssonos são bastante explorados com o objetivo de gerar clareza para a melodia principal; neste
trecho a melodia é composta por fragmentos de pequenas melodias, e a atenção do ouvinte é
direcionada para o naipe que tem maior movimentação rítmica; no exemplo abaixo, do c. 327 ao
330, o resultado sonoro é uma melodia dinâmica e que muda de timbre a todo momento.
Circulamos em cada trecho o naipe que está em foco.
Fig 6.14 – Melodia fragmentada, c. 327 ao 330

Sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp1
trp2
trp2
trb1
trb2
guit
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7. Sobre as Técnicas de bloco

7.1 Sobre as Técnicas de bloco nos Tuttis
Os tuttis de sopros são usados de forma esparsa nas duas composições. O modelo de escrita de
blocos encontrados nos livros de arranjo para big band focam, em geral, solis para big band
completa (com 8 metais e 5 saxofones), ou voicings que têm de 2 a 6 vozes (geralmente em grupos
menores, chamados de combos); já no caso da Banda Mantiqueira, os tuttis apresentam 4 saxofones
e 5 metais, o que exige certas adaptações.
Em “Bixiga”, geralmente os saxofones alto e tenores reforçam as vozes dos metais através de
dobramentos na oitava inferior (circulados nos próximos exemplos), principalmente nos trechos de
dinâmica forte; porém, na formação da banda sempre sobra uma voz dos metais sem dobramento,
que em geral é a linha de 1º trb, pois o trb é um instrumento com bastante projeção e volume, e
nestes casos, ele está em geral no registro médio agudo, o que facilita sua projeção. Também
observamos nos exemplos abaixo, que Nailor em geral usa a orquestração de modo que o sax alto
dobre a voz principal (de trp 1) na oitava inferior, função em geral atribuída para o trp4 nas
formações de big band tradicional.
Outra característica importante sobre os tuttis escritos por Nailor é a grande presença de spread, em
que os blocos formados pelos sopros apresentam as fundamentais dos acordes como nota mais
grave, às vezes sendo tocadas por sax bar, às vezes por trb 2. A maioria dos BGs e tuttis que
apresentam a técnica do spread, tem entre 2 e 3 oitavas de distância entre as notas mais grave e
aguda de cada voicing, gerando acordes com bastante ressonância (LOWELL e PULLIG, p. 64 e
65, 2003). A escolha dessa técnica como predominante nos arranjos pode ter relação com a grande
experiência de Nailor em Bandas de Música, em que não há seção rítmica, e se faz necessária a
condução das linhas dos baixos pelos instrumentos de sopro.
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Observamos abaixo alguns exemplos extraídos de “Bixiga”.
Na harmonia detalhada, o acorde G7 (13 b9), que curiosamente não tem a 7ªm presente nos sopros,
e é construído como um acorde quartal.
Fig 7.1 – Tutti em “Bixiga”, c. 41

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp1
trp2
trp3
trb1
trb2
guit
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Fig 7.2 – Tutti em “Bixiga”, c. 57

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit
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Fig 7.3 – Tutti em “Bixiga”, c. 188

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit

Percebemos que nos trechos de dinâmica forte há um padrão para os dobramentos; podemos
generalizar da seguinte forma:
trp1 + sax alt oitava abaixo
trp2 + sax ten1 oitava abaixo
trp3 + sax ten2 oitava abaixo
trb1 – linha independente (sem dobra)
trb2 + sax bar em uníssono
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Já em “À Procura” os tuttis são construídos, em geral, com os metais em um registro menos agudo,
o que não gera um timbre tão “brilhante”, e não encontramos um padrão para os dobramentos
utilizados, que parecem ser escolhidos mais aleatoriamente; além disso, observamos que o sax alt
não dobra o trp1 como nos tuttis de “Bixiga”.
Fig 7.4 – Tutti em “À Procura”, c. 45 ao 48

Sax alt
Sax ten
Sax ten
Picc
Trp
Trp
Trp
Trb
Trb
Guit
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Fig 7.5 – Tutti em “À Procura”, c. 229 ao 233

sax alt
sax ten
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sax bar
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113
Fig 7.6 – Tutti em “À Procura”, c. 289 ao 292

sax alt
sax ten
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Nos últimos três compassos de “À Procura” os trompetes e trb 1 tocam num registro mais brilhante,
mas sem o mesmo padrão de dobras de “Bixiga”.
Fig 7.7 – Tutti em “À Procura”, c. 342 ao 344

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp
trp
trp
trb
trb
guit

Em “À Procura” há dois trechos bastante particulares de tutti: o trecho do c. 109 ao c. 112 (Fig. 7.8)
tem uma distribuição não convencional da instrumentação, com a melodia harmonizada em bloco
fechado no registro médio (em verde) a 4 vozes, mas é curioso observar que trp1 e picc dobram a
melodia principal na oitava superior, ou seja, a melodia é dobrada (em uníssono e oitavas) por
quatro instrumentos (trp1 + picc + trp2 + sax alt, indicados pelas setas). O resultado sonoro do
trecho faz com que o tutti projete mais a melodia principal do que a sonoridade densa de um tutti de
big band.
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Trp1 + trp 2 + picc + sax alt
trp3 + sax ten1 – uníssono
trb1 – sem dobra
trb2 + sax ten2 – uníssono
Fig 7.8 – Tutti em “À Procura”, c. 109 ao 112 – faixa 15 do disco.
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No trecho do c. 157 ao c. 161, onde ocorre o clímax da parte temática do arranjo, há um tutti em
soli a 6 vozes em uma configuração que aparece somente neste trecho nos dois arranjos. As linhas
do compasso 157 caminham paralelamente sobre o modo D dórico e são mescladas as sonoridades
das técnicas de cluster e spread. Ao mesmo tempo em que o sax bar tem uma linha que resolve nas
fundamentais, caracterizando abertura em spread, a parte central do bloco é constituída de um
cluster formado por sax alt, trb 1, trb 2 e sax ten (Fig. 7.10).
Fig 7.9 – Tutti em “À Procura”, c. 157 ao 161 – faixa 12 do disco.

Sax alt
Sax ten1
Sax ten2
Sax bar
Trp 1
Trp 2
Trp3
Trb 1
Trb 2
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7.2 Spread
A técnica de spread é muito utilizada em ambos os arranjos, tanto para os tuttis como para os solis
harmonizados. Também é muito grande a presença de movimentos contrários juntos de solis em
spread. Abaixo observamos alguns desses trechos:
Fig 7.11 – “Bixiga”, movimento contrário destacado em azul, do c. 51 ao 59.

sax bar

trp
trp

trp
trb

trb

guit
harmonia
detalhada

118
No c. 57 de “Bixiga”, o acorde A7 é construído com linhas em movimento contrário, fazendo com
que os voicings saiam de uma posição mais fechada e resolvam em uma configuração de bloco em
spread. É interessante observar o cruzamento das vozes entre a linha dobrada de sax bar + trb com
as vozes dos saxofones alto e tenores.
Fig 7.12 – “Bixiga”, voicings de A7 com linhas em movimento contrário, c. 57.

A7(9)/G

A7

Bb7(#5 9)

A7(9 13)/C#

trp 1 + trp 2 +
trp 3 + trb 1

saxofones
alt + ten +
ten
Movimento contrário
sax bar +
trb 2

Fig 7.13 – “Bixiga”, voicings de A7 com linhas em movimento contrário, c. 65.

bloco fechado drop 2 4 spread

A7
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Em “À Procura” também há trechos em tutti com movimento contrário, como observamos nas
linhas de sax bar e trp 1 em um desenho quase cromático no tutti do c. 20:
Fig 7.14 – “À Procura”, linhas em movimento contrário destacadas em azul, c. 20.

Sax alt
Sax ten
Sax ten
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Trp 2
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7.3 Blocos em quartas

Em “À Procura” encontramos algumas passagens com elementos quartais na construção dos
acordes e melodias. O uso de quartas na música ocidental está presente desde longa data, podendo
ser encontrado na música da idade média, apesar de ter se tornado mais difundido na música do
século XX, através das experimentações de compositores como Schoenberg na música erudita e
Thad Jones no jazz, por exemplo. Os acordes de quatro e cinco notas em quartas perfeitas possuem
uma sonoridade pentatônica e sua versão de cinco notas contém todos os graus da escala
pentatônica.

No jazz usa-se frequentemente escalas pentatônicas e estruturas harmônicas quartais. A
denominação pentatônica refere-se à escala exposta no exemplo abaixo:
Fig 7.15 – Escala de C pentatônica

Carlos Almada faz uma distinção entre “harmonia quartal” e “disposição quartal das vozes” em
contextos tonais e modais, distinção que é relevante para a análise de “À Procura”.

“(...) convém estabelecer uma importante distinção entre dois termos frequentemente
empregados de forma equivocada, tendo às vezes mesmo seus significados trocados:
harmonia quartal e harmonia (cujas partes são dispostas) em quartas. A primeira
tecnicamente não tonal (...) já que não se baseia no sistema harmônico tradicional de terças
superpostas, é construída (...) por superposição de quartas justas. (...) O segundo tipo, bem
mais comum, não passa de uma forma diferente de dispor notas de um acorde convencional
(bem como as tensões pertencentes a sua escala, se forem necessárias) de modo que se dê
total preferência ao intervalo de quarta justa (...)” (ALMADA, 2000, p. 215).
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No caso de “À Procura”, observamos a disposição das vozes em quartas. Na introdução, do c. 1 ao
5, observamos solis de saxofones construídos pela sobreposição de intervalos de quartas justas
sobre o pedal D; esses solis soam como um efeito cromático e dissonante sobre o baixo pedal,
reafirmando a preferência de Nailor pela sonoridade do soli de saxofones sem o saxofone barítono.
Fig 7.15 – “À Procura”, soli de saxofones em quartas, c. 1 ao 5.

sax alt
sax ten
sax ten
baixo
Além das técnicas convencionais, encontramos no c. 6 de “À Procura” um exemplo de estruturas
não tradicionais. São formações derivadas de estruturas quartais, porém, construídas de um modo
particular. No livro “Modern Jazz Voicings” encontramos a definição de voicing em quartas a três
vozes: “todos os intervalos adjacentes devem ser quartas perfeitas ou aumentadas” (PEASE e
PULLIG, 2001, p. 80) ou “deve ser formado por um intervalo de 4ª e outro de 2ª, e embora esses
voicings não sejam formados somente quartas adjacentes, eles são inversões possíveis dos voicings
em quartas” (PEASE e PULLIG, 2001, p. 82)

A definição acima se aplica aos solis de saxofones dos c. 2 e 4, porém no c. 6 encontramos uma
mistura heterogênea resultante do acréscimo de clusters (voicings em segundas) à sonoridade
quartal. As estruturas construídas por Nailor no c. 6 utilizam, em geral, intervalos de 3ª e 2ª,
podendo ser compreendidas como variações da estrutura quartal convencional. Abaixo observamos
o c. 6 com a descrição de cada voicing.
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Fig 7.16 – “À Procura”, voicings não usuais com sonoridade quartal, c. 6.
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

trp1
trp2
trp3
trb1
trb2
baixo
1. Em7 – drop 3 double lead

2. Estrutura de 5 vozes em quartas – D A E C G

3. Tríade de Am – bloco fechado double lead
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4. Estrutura – D C A: pode-se analisar a estrutura como uma 2ªM e 3ªm adjacentes; porém
é possível compreender essas notas como parte de um vocing quartal de 4 vozes,
invertido e com uma voz faltante. Abaixo se vê a estrutura utilizada por Proveta e sua
possível interpretação (o x é a nota faltante da estrutura quartal):

5. Estrutura – G E D. Interpretamos como o caso anterior:

6. Estrutura – E D C. Cluster.

7. Estrutura – A G E. Pode-se interpretar como o quartal de 4 vozes invertido e com uma
nota faltante:

7. Estrutura – F E C. Tem a sonoridade de cluster, pela 2ªm na ponta da estrutura, mas
também apresenta uma 3ªM, ou seja, fica em aberto a nomenclatura para a estrutura.
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8. Estrutura B G F: pode ser interpretado como um G7, abaixo observamos a semelhança com
o voicing de G7 e o x marca a nota faltante:

.

9. Estrutura D A G: estrutura quartal convencional de três vozes.

10. Am7 drop 2 double lead

11. Estrutura: E C G E D: voicing quartal convencional de quatro vozes double lead.
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7.4 Cluster

Os blocos em cluster são densos e dissonantes, construídos predominantemente através da
sobreposição de intervalos de segunda (PULLI e LOWELL, 2003, p. 95). Nailor usa a técnica de
cluster em diversos trechos nas duas composições.

Em “À Procura”, do c. 41 ao 45, há a alternância entre a utilização dos blocos em cluster (em verde)
e spread (amarelo); para reforçar a voz principal dos blocos em clusters, o picc dobra o trp1 oitava
acima.
Fig 7.17 – “À Procura”, cluster e spread, c. 41 ao 45
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trp1

trp2

trp3

trb1
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Ainda em “À Procura”, do c. 145 ao c. 148, são mescladas as sonoridades de cluster e spread,
observamos o baixo pedal em “A”, e sobre o baixo um bloco em cluster (em verde).
Fig 7.18 – “À Procura”, cluster e spread, c. 145 ao 148
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No trecho do c. 157 e c. 158 observamos um soli a 6 vozes (já analisado na p. 94), com clusters na
região média do soli (as vozes em cluster estão circuladas).
Fig 7.19 – “À Procura”, c. 157 e 158

sax alt
sax ten
sax ten
sax bar
trp 1
trp2
trp3
trb1
trb2
guit

Fig 7.20 – Vozes em cluster no c. 157 : sax alt + trb 1 + trb 2 + sax ten 1
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Em “Bixiga”, encontramos freqüentemente a técnica de cluster aplicada à construção do acorde
A7(13), conforme observamos no exemplo abaixo. Os voicings divididos em metais a esquerda e
saxofones a direita.
Fig 7.21 – Cluesters nos voicings de A7. Compassos: 43, 45, 59, 175 e 191.

A7 (9 13)

A7 (#9 13)

A7 (13)

A7 (9)

fechado

A7 (13)

A7 (13)

drop 2 4

spread .............................

A7 (9 13)

A partir da observação dos compassos acima concluímos que os voicings transcritos são tocados
com dinâmica forte, com os metais no registro médio agudo e os saxofones tocando do registro
médio até o grave; percebemos que o sax alt (tocado por Nailor) em geral está dobrando a nota mais
aguda do voicing (trp 1) oitava abaixo. Além disso, são usados clusters na região central dos blocos,
gerando acordes densos, e que funcionam melhor nas seções onde a característica percussiva dos
blocos é importante, como na parte B de “Bixiga” (PEASE e PULLIG, 2001, p. 93). No c. 175 o
intervalo de 2ªm aparece na região grave do bloco.
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7.5 Paralelismo
Durante as análises encontramos somente um caso de paralelismo na escrita em blocos de Nailor,
entendemos por paralelismo, a técnica que movimenta todas as vozes simetricamente. Abaixo
observamos o único trecho em que Nailor utiliza esse tipo de escrita, no c. 32 da composição
“Bixiga”. O soli formado por trp + trp + ten + trb utiliza uma aproximação cromática de C7M para
Db7M (em que todas as vozes do soli se movem simetricamente em meio tom); e logo em seguida
há uma aproximação por tom inteiro para Eb7M, mantendo a mesma estrutura do bloco; as
estruturas tocadas pelos sopros não representam o Am7 tocado pela seção rítmica.
Fig 7.22 – Soli com movimento paralelo de vozes, c. 32 de “Bixiga”

Part de guit
Harmonia
detalhada
Redução dos
voicings
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7.6 Sobre a técnica de escrita linear
Duke Ellington adotou em seu trabalho a técnica que chamamos de escrita linear e revolucionou a
escrita para big band em sua época utilizando um procedimento de arranjar as vozes dos solis em
linhas que evoluíam de maneira independente diferente da escrita tradicional de bloco, que pensa a
construção dos voicings verticalmente a partir da harmonização da nota da melodia (BARBOSA,
2004, p. 22 e 26). Entendemos por “linhas”, na escrita linear, uma voz independente que não
necessita justificar e/ou complementar uma estrutura vertical preestabelecida de um acorde ou
voicing. Ou seja, na escrita com base na harmonia tradicional, cada voz é designada para um lugar
predeterminado; já na escrita linear, é valorizada a independência melódica das vozes internas na
escrita em bloco. A escrita linear favorece a criação de linhas melódicas independentes, que ao
serem tocadas simultaneamente, resultam na escrita em bloco, e como cada linha tem um sentido
melódico dentro do contexto musical, o músico tende a ter maior facilidade e prazer em executar
sua parte, mesmo que esta não seja a voz mais aguda do bloco.
Segundo Joel Barbosa observa-se algumas características presentes na técnica de escrita linear
(BARBOSA, 2004, p. 109 e 110):
1. as linhas internas não realizam saltos muito maiores do que a melodia
2. a voz mais grave pode ser usada livremente
3. as vozes internas do bloco podem se cruzar livremente
4. as notas repetidas são evitadas
5. as vozes devem resultar em linhas “cantáveis”
Durante entrevista Nailor falou várias vezes sobre a importância dada por ele para a construção
melódica de cada voz dentro dos solis harmonizados e como isso interfere na execução do arranjo
por parte dos músicos, que tendem a interpretar melhor uma linha melódica (mesmo que seja a
terceira voz de um soli, por exemplo) quando esta tem uma melodia mais “bonita” nas palavras de
Nailor.
“Quando eu estava lá na Aquarius e comecei a tocar os primeiros arranjos do Sammy
Nestico, do Duke... e era tudo tão mecânico, os blocos, e eu tocando sempre junto com os
saxofones (...) mas eu me sentia preso, tocando em 87, os arranjos bons, que soavam
maravilhosos; mas você olha pros músicos, e os caras não são segundas vozes, ou terceiras
vozes (...) cada músico é a primeira voz, e você tem que achar a primeira voz de cada
músico, e não distribuir o arranjo, e é isso que eu buscava na Banda Mantiqueira... e isso de
forma inconsciente... Você tem que achar uma voz bonita, mesmo que seja segunda ou
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terceira voz”

O processo de arranjo descrito por Nailor e a análise de trechos de “Bixiga” e “À Procura” nos
mostraram uma preocupação com a composição das linhas internas dos blocos; mas embora a
maioria das características citadas por Joel Barbosa seja encontrada nas duas composições, a técnica
de escrita linear tem muitas outras regras sistematizadas e complexas para a construção das linhas; e
nas entrevistas verificamos que na época em que foram compostas as músicas em questão, Nailor
estava procurando novos caminhos, e ainda testando a “idéia” de escrita linear de forma intuitiva,
ainda sem uma formação sólida e sem o domínio formal da técnica.
Joel Barbosa comenta um procedimento de escrita linear que pode ser observado nas composições
de Nailor (BARBOSA, 2004, p. 119):
“Para construirmos linhas para uma big band devemos escrever uma passagem
linear em cinco partes para os metais (...) e juntar os instrumentos restantes
dobrando cada uma das partes em uníssono, oitava ou mais”.

O diferencial na escrita de Nailor em relação ao descrito por Joel Barbosa, é a diferença da
formação instrumental da Banda Mantiqueira em relação à uma big band tradicional, ou seja, na
Mantiqueira surgem blocos de 5 vozes nos metais, que só podem ser dobrados por 4 saxofones,
sempre deixando alguma voz sem dobra, que em geral é deixada para um dos trombones. Outra
característica particular é o grande número de trechos em que sax alt dobra trp1 oitava abaixo;
função que é destinada em geral para o trp4 nas big bands tradicionais.
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A seguir observamos alguns trechos que ilustram a utilização de características da técnica de escrita
linear na composição “Bixiga”.
Nos c. 29 e 30, observamos a independência no caminho melódico das vozes, representado pelos
desenhos ao lado:
Fig 7.23 – Utilização de características da técnica de escrita linear em “Bixiga”, c. 29 e 30
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No c. 57 observamos o cruzamento de vozes, os metais dobrados pelos saxofones, e a voz
independente tocada por trb 1, reforçando terça e sétima do acorde A7 (13):
Fig 7.24 – Utilização de características da técnica de escrita linear em “Bixiga”, c. 57
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Abaixo observamos o trecho do c. 37 e 38, em que fica visível como cada linha melódica tem um
“sentido” próprio; além disso, observamos o cruzamento de vozes, entre sax ten e trb1. Também
observamos a resolução do soli em movimento contrário. É curioso observar que o c. 37 é
construído em sua maioria sobre a escala de tons inteiros de Eb, com uma cifra que não corresponde
às linhas dos sopros.
Fig 7.25 – Utilização de características da técnica de escrita linear em “Bixiga”, c. 37
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Como dito anteriormente na p. 108, as estruturas verticais formadas na escrita linear nem sempre
correspondem à cifras tocadas pela seção rítmica. Do c. 39 ao c. 42 observamos a construção de
alguns voicings em que não há (nos sopros) terça ou sétima dos acordes, notas que são
características da sonoridade dos acordes:
Na Fig. 7.26 o Bb7 não possui a 3M, mas possui a melodia dobrada duas vezes (por trb1 e sax ten);
Eb7 não possui a 3M, mas possui o sax ten dobrando a melodia; G7 (13 b9) não possui a 7m e
possui 3 dobramentos da terceira voz do voicing (E), sendo que a nota mais aguda do voicing não
tem dobra (esse acorde também poderia ser cifrado de modo mais claro como C#m7/G).
Já o Gb7 (#11) apresenta uma cifragem que não corresponde ao voicing dos sopros, que deveria ser
Gb7 (13 b9)
Fig 7.26 – Utilização de características da técnica de escrita linear em “Bixiga”, c. 39 ao 42
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As observações acima sinalizam uma preocupação com a condução das vozes, que é característico
da escrita linear, priorizando a construção de linhas melódicas “cantábiles”; porém entendemos que
o processo de composição (sem grade, com as parts todas manuscritas pelo próprio Nailor, e sendo
um trabalho experimental e sem remuneração direta) ajudou a existência de “erros” técnicos; mas
ao ouvir a música gravada não percebemos “desequilíbrios” ou “estranhezas” nos voicings, seja pela
velocidade da passagem em questão ou pela massa de tutti formada por sopros e base rítmica.
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8. Considerações sobre os BGs dos improvisos
Quase todos os BGs construídos durante os solos improvisados são escritos em tutti e com abertura
em spread. Em entrevista, Nailor falou sobre o modo como ele pensa os BGs:
“O BG tem duas funções: primeiro, é uma cerca, ele cerca o solista, ele conduz... você pode
sugerir para onde ir o solo; a outra (função) é você manter a banda aquecida, se não o cara
fica solando meia hora e fica todo mundo parado... é melhor você fazer o cara tocar do que
deixar ele quieto... o BG é mais pra aquecer...”

Por ser músico de sopro, Nailor sabe da necessidade de manter os instrumentistas e instrumentos
aquecidos; além disso, há uma clara preocupação em fazer com que os músicos da banda se sintam
necessários para a música, inclusive durante os solos improvisados, ou seja, há uma preocupação
com o bem estar dos músicos. Abaixo observamos alguns BGs de “Bixiga”. Do c. 77 ao c. 84
observamos uma sonoridade rara na escrita de Nailor, a utilização dos naipes separados em metais
(azul) e saxofones (amarelo):
Fig 8.1 – BG em “Bixiga”, c. 77 ao 84
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Do c. 103 ao c. 111 o BG volta a ter a sonoridade predominante na escrita de Nailor(saxofones alt +
tenores em uníssono / sax bar + metais em soli / poucos tuttis):
Fig 8.2 – BG em “Bixiga”, c. 103 ao 111
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Observamos o trecho do c. 161 ao c. 169, durante o solo de sax bar, e percebemos que o BG é o
mesmo do trecho acima (Fig 8.2 durante o solo de trp), porém as vozes do BG que estão
improvisando são omitidas durante os solos; Nailor comentou esse procedimento em entrevista:
“eu abro o BG em tutti, com todas as vozes, daí quando o cara tá fazendo o solo dele,
aquela voz dele não ta; e não faz absolutamente nenhuma diferença... o cara que ta solando
não tá ouvindo assim “ta faltando a décima primeira daquele acorde”, ele ta solando; então
ele ta só sabendo que os amigos dele estão ali ainda, e isso pra ele é o mais importante... O
BG que você escreve pro solista é mais importante pra quem ta tocando do que pra quem ta
solando”

Para Nailor, a função dos BGs é de “acompanhamento” do solista, e não há uma preocupação
técnica refinada para construção desses BGs, que em geral são escritos em spread e em tutti, e
mesmo com vozes faltantes, a idéia musical tende a soar “completa”.
Fig 8.3 – BG em “Bixiga”, c. 161 ao 169
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Em “À Procura” os BGs são construídos sempre em tutti, com a técnica de spread, como observamos
abaixo:
Fig 8.4 – BG em “À Procura”, c. 169 ao 173
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Fig 8.5 – BG em “À Procura”, c. 205 ao 209
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No trecho do c. 229 ao c. 241, durante o solo de flugelhorn, embora todos os instrumentos tenham
notas para o BG, na gravação o flg está improvisando sobre a harmonia no trecho abaixo e sua voz
de BG não é tocada:
Fig 8.6 – BG em “À Procura”, c. 229 ao 241
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9. Considerações sobre a utilização da Seção Rítmica
As partituras escritas por Nailor para seção rítmica não têm frases ou rítmos que sejam de difícil
execução. Além disso, as partituras são bem livres, e deixam a cargo do baixista e do guitarrista
como serão tocados os rítmos e como será a abertura dos acordes.
A partitura de bateria apresenta somente poucas convenções e indicações de acentos rítmicos ara
serem tocados junto do naipe de sopros.
Nas duas composições, temos a utilização da percussão em diversos trechos, porém, não há
nenhuma partitura escrita para percussão. Em entrevista, Jarbas Barbosa, guitarrista da Banda
Mantiqueira, comenta a criação das levadas de percussão:
“...quando ele (Proveta) vai colocar uma música pra rodar, ele experimenta, ele fala percussão não toca aqui, toca aqui, é melhor experimentar isso... - enfim, se experimenta
bastante nos ensaios (...) e nas gravações é que é a provas dos nove, e se dá mais atenção
ainda, pra não embolar nada...”

Observamos nestas composições, que a seção rítmica é utilizada somente na sua função principal de
condução harmônica e rítmica. O foco das composições e a maior complexidade dos arranjos está
no modo como Nailor desenvolve a escrita para os sopros, o que é natural, visto que ele toca um
instrumento melódico.
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10. Conclusão
Trabalhar com as partituras originais de Nailor e ter a possibilidade de fazer entrevistas com Jarbas
Barbosa, Walmir Gil e com o próprio Nailor foi muito gratificante pois além de discutirmos
diversos procedimentos técnicos de arranjo e composicionais, pudemos compreender um pouco
melhor a história da Banda Mantiqueira e a relação entre Nailor e sua música.
Através das análises observamos inúmeras influências musicais acumuladas ao longo de uma vida
dedicada aos estudos e à prática musical, somando experiências desde sua infância na banda de
música de Leme, passando pelas bandas de baile, trabalhos como arranjador de vários gêneros
musicais e ainda sendo um instrumentista que estudou com profundidade gêneros como o choro, o
jazz e a música erudita.
Observamos diversas características da escrita de Nailor para a Banda Mantiqueira presentes no
modo como ele constrói a forma das composições, como utiliza cada naipe da banda, como
desenvolve as texturas da big band, e também problemas técnicos como a dificuldade em cifrar
acordes adequadamente, já que Nailor não toca nenhum instrumento que toca harmonia como
piano, guitarra, violão ou outros.
Além de perceber as características da escrita de Nailor, observamos que embora o acesso a
materiais didáticos sobre arranjo, em especial técnicas de escrita mais avançadas, como cluster,
escrita linear e escrita em quartas fosse mais difícil na época em que Nailor escreveu “Bixiga” e “À
Procura”, ele buscou reproduzir e introduzir de forma intuitiva nas suas composições as sonoridades
que eram suas referências, como Thad Jones e outros compositores do jazz, gerando uma escrita
com características particulares.
Observamos também que o trabalho de Nailor como compositor apresenta um outro lado do
músico, pois seu trabalho como arranjador e instrumentista já é amplamente reconhecido e
divulgado. Mas é nessa vertente menos conhecida, como compositor, que identificamos
experimentalismos na prática da escrita para big band. Embora a grande maioria do repertório da
Banda Mantiqueira seja de arranjos para canções (como Prêt-à-Porter de Tafetá , Samba de Minha
Terra, Saudade da Bahia, etc ) e repertório de choro (Urubu Malandro, Naquele tempo, etc), em que
é mantida uma sonoridade vinculada às tradições do choro e da canção, nas suas composições
originais observamos certo desprendimento e experimentalismo técnico; prova disso são as formas
não usuais e as durações das faixas, bem maiores nas suas composições em relação aos arranjos,
como se vê abaixo na lista das músicas do disco “Aldeia”:
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Composições:

Duração:

Aldeia (Nailor Azevedo)

8m20s

À Procura (Nailor Azevedo)

8m03s

Arranjos do disco “Aldeia”:
Linha de Passe (João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio)

5m52s

Seis no choro – Pot-pourri

4m10s

Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro)

6m20s

Insensatez (Vinicius de Moraes / Tom Jobim)

6m40s

Apesar de apresentarem experimentalismos e incorporação de elementos de diversos gêneros, as
composições de Nailor não se afastam da norma auditiva, ou seja, não soam ameaçadoras aos
ouvidos destreinados à audição de música instrumental. Ao mesmo tempo em que são utilizadas
técnicas atuais de escrita e incorporação de estruturas dissonantes (como as introduções de “Bixiga”
e “À Procura”), Nailor procura utilizar esse material de forma a resultar em uma música que não se
afaste do modo de recepção dos ouvintes de choro, canção, bossa nova e música brasileira em geral.
Também podemos dizer que a produção de Nailor não é orientada diretamente por razões
financeiras dentro da sua produção junto da Banda Mantiqueira, visto que o objetivo maior da
Banda é a consagração de seus músicos e dele mesmo perante o meio musical. Embora o dinheiro
seja necessário para o sustento, a banda é vista como a realização pessoal e artística pelos músicos
da Mantiqueira, e a renda de cada músico é conseguida através de outras atividades, como aulas,
gravações, etc. Além disso, devemos levar em conta que o mercado consumidor de música
instrumental é um mercado restrito, de modo que a venda de discos funciona como um
“divulgador” do trabalho da Banda e não gera grande retorno financeiro.
Todas essas questões são responsáveis em parte pela produção composicional de Nailor e fazem
com que novos procedimentos de composição, arranjo e performance sejam desenvolvidos. A
música instrumental nas últimas décadas no Brasil vem se transformando continuamente e
resultando em uma produção bastante diversificada e que será melhor compreendida a partir de
pesquisas e trabalhos nessa área ainda pouco explorada. Novamente gostaríamos de ressaltar o
enorme aprendizado que foi realizar essa pesquisa e esperamos que ela seja útil de alguma forma
tanto para novas pesquisas acadêmicas, como para arranjadores e compositores.
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Anexos
As partituras que seguem anexadas foram cedidas por Nailor, fotocopiadas de seu arquivo pessoal.
É possível perceber que algumas partituras já foram passadas a limpo ou digitalizadas pelos
próprios integrantes da Banda Mantiqueira em alguma época por razões diversas.
A partitura de bateria da composição “ÀProcura” não foi encontrada por Nailor.
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