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 Introdução:  
 
 
 O projeto aqui apresentado pretende ser um contributo para o desenvolvimento de um 

modelo de aprendizagem na interpretação e improvisação estilística no Jazz. 

 O Jazz, como fenómeno estético musical, tem aproximadamente um século de 

existência e, por conseguinte, o ensino do mesmo é uma prática relativamente recente. Como 

tal, o ensino de Jazz atualmente debate-se com uma série de problemas, nomeadamente a falta 

de recursos pedagógicos, a desorganização do material existente, acrescentando-se a isto uma 

massificação do ensino e o seu desenvolvimento curricular a vários níveis.  

 Em Portugal, o ensino de jazz de nível profissional (10.º, 11.º e 12.º ano) foi criado no 

ano letivo de 2010/2011, pela mão do Conservatório de Música da JOBRA (CMJ) - instituição 

onde leciono e onde já desempenhei funções como diretor de curso, precisamente aquando da 

abertura do mesmo. Face a estes anos de funcionamento desta oferta formativa, são vários os 

aspetos que sob o ponto de vista curricular, educativo e pedagógico merecem uma análise 

profunda, no sentido do seu aperfeiçoamento, melhoria e eficácia. Sendo eu responsável pela 

lecionação da disciplina de instrumento – no caso saxofone -, um dos aspetos que me suscitou 

particular interesse está diretamente relacionado com a aprendizagem da linguagem jazzística 

pelos alunos, concretamente no que respeita à assimilação e compreensão de conteúdos e 

processos estilísticos específicos, tais como: expressividade, domínio rítmico, desenvolvimento 

melódico e abordagem harmónica; bem como a distinção e identificação dessas mesmas 

características dos intérpretes marcantes de cada período/época da história do jazz. 

 Perante este cenário, pretendi desenvolver um trabalho que tentasse ser um contributo 

para o desenvolvimento da metodologia de ensino do Jazz, nomeadamente na construção de um 

modelo de aprendizagem no campo da interpretação e improvisação estilística.  

 De um modo geral, talvez por se prestar grande atenção a questões mais genéricas da 

gramática do jazz (escalas, progressões harmónicas, etc), bem como sua aplicação à prática e 

técnica instrumental, sobretudo nas fases primordiais da aprendizagem, a interpretação e 

improvisação estilísticas são assuntos menos familiares aos alunos. Reportando-me ainda a 

estes, são aliás frequentes os casos em que ficam evidenciadas dificuldades, por vezes extremas, 

em distinguir auditivamente solos executados por intérpretes de referência (IdR), bem como a 

identificação das  características estéticas dos mesmos, nomeadamente do seu próprio 

instrumento de estudo. Dificuldades, essas, que subsistem mesmo quando os exemplos são 

marcados por uma profunda diferença ao nível estético e estilístico. Por outro lado, quer pela 

minha própria experiência, quer por reflexão com outros colegas sobre questões do foro 

pedagógico e didático, estou convicto que a existência de uma abordagem que permita a 

contextualização e análise comparativa de aspetos como os que enunciei atrás, pareça reunir 
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condições para empreender uma aprendizagem, sob o ponto de vista teórico e prático, mais 

compreendida e significada. Tal aprendizagem poderá ajudar não apenas a colmatar algumas 

das deficiências verificadas, como simultaneamente desenvolver e expandir competências 

essenciais à interpretação, improvisação e técnicas jazzísticas específicas.  

 É sabido que, para haver uma aplicação consciente de uma determinada linguagem ou 

abordagem artística específica, é necessário haver uma compreensão que abarque contextos e 

géneros estilisticamente abrangentes, sobretudo a partir de uma fase em que aspetos de 

gramática, comunicação discursiva, técnica, etc. se encontram já devidamente assimilados pelos 

alunos. Na educação jazzística, a análise e identificação comparativa de conteúdos, elementos e 

processos discursivos específicos de intérpretes de relevo, diferenciados sob o ponto de vista 

estilístico e técnico, parece constituir, ao lado de estratégias que possibilitem a adequada 

integração e transferência para as práticas de estudo de instrumento, uma metodologia de 

aprendizagem fundamental para o desenvolvimento artístico do estudante. Como tal, optou-se 

pelo estudo comparativo estilístico de dois IdR na história do jazz: Sonny Stitt (1924-1982) e 

Paul Desmond (1924-1977). A escolha destes dois intérpretes teve em conta o facto de serem 

figuras incontornáveis da história do Jazz, amplamente reconhecidos na comunidade jazzística, 

com a particularidade de terem tocado o mesmo instrumento – no caso o saxofone – e de serem 

da mesma geração, tendo inclusive nascido no mesmo ano, mas tendo optado por estéticas algo 

divergentes como se irá evidenciar ao longo do projeto através da análise estética comparativa. 

 Por conseguinte, este projeto tem como objetivos, por um lado, a construção de 

ferramentas musicais e didáticas que permitam promover o desenvolvimento de diferentes 

dimensões na interpretação e improvisação estilística no jazz, nomeadamente a expressividade e 

a abordagem rítmica, melódica e harmónica no contexto da linguagem específica dos autores 

em estudo. Dimensões, essas, que serão desenvolvidas através de um conjunto de competências 

que parecem concorrer para a sua efectivação e consolidação, como a audição, análise, 

interpretação, composição e improvisação. Pretende-se, por outro lado ainda, aferir o sucesso de 

tais práticas educativas através de instrumentos de avaliação concebidos para o efeito. Para a 

concretização de tais objetivos, foi feita uma análise de algum modo exaustiva a um conjunto de 

características que se julgam representativas, sob o ponto de vista estético e musical, do 

discurso jazzístico de Sonny Stitt e Paul Desmond, os autores de referência em estudo. Esta 

componente do projeto, sendo em si mesma a sustentação ou cerne teórico, musical e científico 

do presente trabalho, foi pois decisiva para a construção e conceção do modelo de ensino 

implementado. 

 A ideia de que a aprendizagem pela via da comparação estilística reunia condições para 

a concretização dos objetivos educativos traçados, trazendo mais valias face aos problemas 

detetados nas práticas de ensino, entretanto relatados, apoiou o conjunto de reflexões e 

estratégias concebidas, implementadas e aplicadas neste projeto, que envolveu uma experiência 
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com uma turma experimental de alunos de saxofone do Curso Profissional de Instrumentista de 

Jazz do CMJ. Tal experiência permitiu-me, enquanto investigador e professor em simultâneo, 

não apenas observar, reflectir, adequar e ajustar processos e hipóteses de trabalho, como aferir, 

não sem inevitáveis limitações e deficiências, a eficácia da metodologia concebida e 

implementada. 

 Relativamente à organização deste documento, o mesmo encontra-se dividido em cinco 

grandes capítulos precedidos de uma Introdução e terminando com Conclusões, Bibliografia, e 

Anexos. Com efeito, o Capítulo I apresenta uma contextualização teórica e revisão bibliográfica 

sobre os intérpretes em estudo, a definição de improvisação estilística e o método comparativo 

como estratégia de ensino-aprendizagem. O Capítulo II contém uma análise musical dos dois 

intérpretes em estudo, com a respetiva descrição do método de investigação, a descrição e 

análise dos elementos musicais selecionados de cada intérprete de referência, bem como uma 

análise comparativa entre ambos e respetivas conclusões. O Capítulo III apresenta uma 

descrição e fundamentação da experiência de ensino/aprendizagem musical, onde é 

fundamentada a metodologia aplicada e onde são descritos os conteúdos abordados, as 

competências desenvolvidas, os materiais musicais utilizados e a amostra de estudo. O Capítulo 

IV descreve e explica a metodologia aplicada neste trabalho, nomeadamente nos procedimentos 

adoptados e os instrumentos de análise construídos para aferir a eficácia do projeto. O Capítulo 

V expõe os resultados com a respetiva análise e discussão, bem como as limitações do estudo. 

Por fim, as Conclusões citam as considerações mais relevantes desta investigação, apresentando 

uma reflexão crítica sobre os resultados da experiência de ensino praticada, realçando os aspetos 

mais e menos positivos obtidos. No que toca aos anexos do projeto, nele constam a lista de 

solos analisados de ambos os autores, o dossier musical comparativo entre ambos, as rating 

scales referentes às avaliações das tarefas, os enunciados de resposta e as transcrições dos solos 

dos alunos, as avaliações individuais dos elementos do júri e as gravações individuais dos 

alunos referentes às tarefas propostas.  
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 1.1 – Improvisação estilística  
  

 Segundo Kratus (1991), a improvisação desenvolve-se da mesma forma que a 

aprendizagem da linguagem, de acordo com uma lógica sequencial. Como tal, a improvisação é 

um processo que se desenvolve ao longo da aprendizagem musical, concretizando-se em 

diferentes níveis ou estádios de realização, estádios esses, que se relacionam diretamente com 

níveis de natureza funcional - prática performativa - e de compreensão musical – identificando-a 

com o conceito de audiação de E. Gordon (2000), que entende como sendo a capacidade de 

ouvir e compreender musicalmente quando o som não está fisicamente presente. Kratus 

apresenta, então, os seguintes seis estádios para o desenvolvimento da improvisação:  

 

 1) Exploração 

 2) Processo-orientado 

 3) Produto-orientado  

 4) Improvisação fluente  

 5) Improvisação estrutural  

 6) Improvisação estilística  

 7) Improvisação pessoal  

 

 Segundo o autor, relativamente ao primeiro nível o aluno procura essencialmente 

descobrir sons e suas combinações de forma não estruturada, cujos padrões poderão ser 

repetidos de maneira a conseguir audiá-los, levando-o, consequentemente, ao nível seguinte. Já 

no segundo nível, o aluno começa a produzir padrões de forma mais coesa, improvisando 

essencialmente por prazer, mas sem uma organização significativa do material musical. No 

terceiro nível, o aluno torna-se consciente de determinadas funções estruturais como o ritmo e a 

tonalidade, o que permite que a improvisação possa passar a ser efetuada em grupo. No nível 

seguinte, o aluno detém uma técnica instrumental mais automática e relaxada que lhe permite 

improvisar de forma fluida sobre uma variedade de modos, tonalidades, compassos e tempos. 

Relativamente ao quinto nível, o aluno possui uma noção global da estrutura da sua 

improvisação, desenvolvendo para tal um repertório de estratégias musicais – como modos ou 

padrões – ou não-musicais – como por exemplo estados de espírito ou imagens. Na fase de 

improvisação estilística, é suposto o aluno improvisar de forma fluida sobre um estilo 

solicitado, incorporando no seu discurso as respetivas características estéticas, nomeadamente 

ao nível expressivo, rítmico, melódico e harmónico. O autor refere que o professor deve colocar 

o aluno em contacto com convenções e clichés de um determinado estilo, recorrendo, 

inclusivamente, a gravações que o exemplifiquem. O autor refere, ainda, que a imitação direta 
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dos modelos pode ajudar o aluno a atingir os objetivos propostos a este nível. Relativamente ao 

derradeiro nível de improvisação, o estádio pessoal, o aluno só consegue atingi-lo quando é 

capaz de transcender determinadas estéticas musicais, criando um novo estilo acompanhado de 

novas regras e convenções. 

 Como se constata, segundo Kratus a improvisação estilística aparece quase no fim da 

sequência da improvisação, imediatamente antes da improvisação pessoal. Isto deve-se ao facto 

de o aluno nesta fase já ter de dominar diversos aspetos, como a prática performativa do próprio 

instrumento, bem como vários níveis de conhecimento teórico – harmonia, melodia, escalas, 

ritmo, características expressivas, etc. - e de audiação.  

 Outros autores partilham da mesma perspectiva de Kratus, como Dobbins (1980) que 

também relaciona o desenvolvimento da improvisação com o processo de aquisição de 

vocabulário realizado no domínio da linguagem verbal. Para Dobbins, a capacidade de audição 

e compreensão sonora, bem como a sensibilidade estética são factores determinantes para criar 

condições para uma improvisação. De facto, e segundo a minha própria experiência, a 

improvisação pode ser estimulada desde os primeiros contactos com um instrumento, passando 

a ser cada vez mais estruturada à medida que o aluno vai possuindo bagagem técnica e teórica 

para tal, chegando mesmo a desenvolver abordagens estilística, que poderão ser cada vez mais 

complexas. Por fim, o atingir de um estilo próprio e único parece ser o derradeiro objetivo para 

um grande improvisador. 

 Desenvolver a capacidade de improvisação estilística é o objetivo educativo do presente 

projeto, dado o nível a que os alunos participantes se encontram no seu percurso académico, 

apontando para o passo seguinte o desenvolvimento da improvisação pessoal, nomeadamente na 

procura de uma voz própria. 
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 1.2 – Método Comparativo  
 

 A análise comparativa é uma forma bastante antiga de pesquisa, estando inerente à 

construção de conhecimento em diversas áreas como a ciência, artes, sociologia, etc.. Segundo 

Lijphart (1977, p. 863) o método comparativo é um “método de descobrir uma relação empírica 

entre as partes” e para Schneider e Schmitt (1998, p. 49), é com o “raciocínio comparativo que 

podemos descobrir regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos 

e tipologias, identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças”. De 

uma forma mais simples, e como o próprio Gordon o afirma frequentemente, nós aprendemos o 

que é através do que não é, ou seja, assim como aprendemos o que é o doce em contraste com o 

amargo, o frio em oposição ao quente, a caracterização estética musical requer um contraste 

entre dois ou mais exemplos para melhor ser compreendida. Com efeito, o presente trabalho 

pretende encerrar um estudo comparativo estético e técnico entre duas figuras de relevo no 

panorama jazzístico – no caso Sonny Stitt e Paul Desmond.  

 Após uma pesquisa efetuada, constatou-se que não foi encontrado nenhum estudo 

comparativo entre os dois IdR. Como tal, para o desenvolvimento deste trabalho, foi construída 

uma matriz que fosse capaz de analisar e identificar conteúdos, elementos e processos 

discursivos dos autores em causa, com o objetivo de realçar as suas principais diferenças e 

semelhanças do ponto de vista estético e técnico, nomeadamente ao nível expressivo, rítmico, 

harmónico, melódico e estrutural. Essa análise constitui, pois, uma parte fulcral neste trabalho 

pois permitiu construir uma base teórica musical sobre a qual posteriormente foi construída a 

metodologia de ensino e aprendizagem aplicada em contexto educativo, concretamente na 

classe de saxofonistas do 11.º e 12.º ano do Curso Profissional de Instrumentistas de Jazz do 

CMJ. 
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 1.3 – Intérpretes de Referência  
 

 Tal como Kratus (1991) refere, para desenvolver a capacidade de improvisação estilística 

é fundamental o aluno ter um contacto direto com modelos através de gravações, no sentido de 

absorver um conjunto de convenções e clichés de um determinado estilo: “Recordings can also 

be used effectively to model a style. For a time, students who are lerning to achieve Level 6 – 

stylistic improvisation – may benefit from direct imitation of models” (pag 53, The Best of MEJ: 

Creativity in the Music Classroom). Com efeito, para este projeto selecionaram-se dois 

saxofonistas cuja obra marcou de sobremaneira a história do Jazz, sendo amplamente 

reconhecidos como tal pela comunidade jazzística.  

  

 A título de exemplo, o pianista Dave Brubeck (Take Five: The Public and Private Lives 

of Paul Desmond, Doug Ramsey, 2005, p. 132) sobre Paul Desmond afirmou que: 

  

 “De todos os saxofonistas alto dos nossos dias, tanto sobre a influência de Charlie 

Parker, o Paul foi o único a traçar o seu próprio caminho encontrando o seu próprio som, 

integrando na sua improvisação um grande sentido melódico, harmónico e criatividade rítmica 

com subtileza.”  

 

 Por outro lado, sobre Sonny Stitt o saxofonista Bert Wilson (em entrevista ao blogger 

Tim Price (2004) – www.timepricejazz.com) declarou que: 

 

 “O Stitt tocou saxofone alto com um estilo parecido com Parker, mas não totalmente. No 

tenor, ele fundiu a infuência de Charlie Parker com a de Lester Young, e essa sua abordagem 

influenciou muitos saxofonistas tenor durante muito tempo, incluindo John Coltrane”. 

 

 Sonny Stitt e Paul Desmond têm a particularidade de terem nascido no mesmo ano 

(1924), partilhado o mesmo instrumento (saxofone) tendo, no entanto, percursos bastante 

distintos do ponto de vista técnico e artístico. Interessa, agora, perceber um pouco os seus 

trajectos e legados na história do Jazz, nomeadamente nas suas produções e colaborações 

artísticas. 
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 1.3.1  – Sonny Stitt 
 

 
   
 Fig.1 : Sonny Stitt na sessão de estúdio do albúm “Constalation” em 1972. (Fonte: www.sonnystitt.com) 
 
 

“Sonny Stitt” nasceu Edward Boatner, Jr. em Boston a 2 de Fevereiro de 1924. Edward 

vinha de uma família ligada à música, onde o seu pai era cantor, compositor e professor de 

música universitário, o seu irmão era pianista de formação clássica e a sua mãe era uma 

professora de piano. No entanto mal nasceu, e sem haver uma aparente justificação para tal, foi 

dado para adoção pelo seu pai, tendo sido acolhido pela família Stitt em Saginaw, Michigan, 

tendo-se auto-intitulado mais tarde de "Sonny".  

Stitt começou a sua carreira artística por tocar nalgumas bandas de swing1 e na Big 

Band de Tiny Bradshaw nos inícios dos anos quarenta. Em 1945 tocou na Big Band de Billy 

Eckstine ao lado de pioneiros do bebop2 como Dexter Gordon e Gene Ammons e substituiu 

Charlie Parker na banda de “Dizzy” Gillespie. No ano seguinte, Stitt fez as primeiras gravações 

em nome próprio para a editora Savoy Records, onde deu a conhecer as suas credenciais como 

bopper3.  Entre 1948 e 1949 Stitt passou um tempo na prisão federal em Lexington Kentucky 

por venda de narcóticos. Na década de 50, Stitt gravou para diversas editoras como a Prestige 

Records, Argo, Verve e Roost, ao lado de músicos como Bud Powell, Eddie Davis, Thad Jones, 

Stan Getz, J.J Johnson, “Dizzy Gillespie”, Sonny Rollins e Oscar Peterson. Em 1960 Stitt foi 

convidado por Miles Davis para se juntar ao seu quinteto ao lado de nomes como Wynton 

Kelly, Jimmy Cobb e Paul Chambers. No entanto, esta experiência durou apenas algumas 

                                                
1 O Swing é um estilo de jazz que foi muito popular nas décadas de 1930 e 1940 nos EUA. 
2 O Bebop é um estilo de jazz que teve início na década de 1940 nos EUA. 
3 O Bopper é um intérprete de Bebop. 
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semanas, uma vez que Davis despediu-o devido aos seus excessivos hábitos alcoólicos, 

substituindo-o por Hank Mobley. Na década de 60, Stitt para além dos seus álbuns 

profundamente marcados pelo bebop ao lado de figuras como Gene Ammons, Zoot Zims, Don 

Patterson, Paul Gonçalves e Art Blakey, teve algumas incursões pelo soul jazz4 e latin jazz5, 

registando-as em diversos álbuns.  Durante a década de 70 a produtividade de Stitt caiu 

vertiginosamente, devido aos seus crescentes problemas de alcoolismo tendo, no entanto, 

gravado alguns álbuns com Gene Ammons, Art Blakey, “Dizzy” Gillespie, Thelonious Monk, 

Hank Jones, Max Roach e Milt Jackson. A 22 de Julho de 1982, Stitt viria morrer em 

Washington, vítima de um ataque cardíaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 O Soul Jazz é um estilo de jazz com origem no Blues, Soul e Gospel e R&B. 
5 O Latin Jazz é um estilo de jazz influenciado por ritmos de África, América Latina e Caraíbas. 
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1.3.2 - Paul Desmond 
 

 
 
 Fig. 2: Paul Desmond durante um concerto em 1971. (fonte: Brubeck Institute) 

 

 Paul Emil Breintenfeld Desmond nasceu em São Francisco a 25 de Novembro de 1924. 

O seu pai era pianista, organista e compositor, tendo trabalhado para a indústria cinematográfica 

e colaborado com diversas editoras como arranjador. Desmond começou por tocar clarinete no 

ciclo, embora sem grande sucesso pois estava mais interessado em apostar no seu talento como 

escritor. Já como caloiro da San Francisco State College, Desmond escolheu o saxofone alto 

como seu instrumento, onde foi convocado para o Exército dos Estados Unidos, tendo feito 

parte da banda militar durante 3 anos e onde conheceu o pianista Dave Brubeck. Após a 

conclusão da Segunda Guerra Mundial, Desmond juntou-se a Brubeck, formando um quarteto 

que teria atividade até 1976 e onde Desmond ganhou notoriedade como improvisador. O 

quarteto tornou-se particularmente popular entre a comunidade universitária dado os inúmeros 

concertos que deram um pouco por todas as Universidades dos EUA, levando mesmo Brubeck a 

ser capa da revista “Time” em 1954. Em meados dos anos 50, Desmond começou a sua 

colaboração com o saxofonista barítono Gerry Mulligan, com quem gravou inúmeros discos – 

onde se destaca o “Two Of a Mind”, em 1962 – e partilhou palcos até 1974. Em 1955, Desmond 

gravou com o quarteto do trompetista Chet Baker, tendo voltado a colaborar com este nos anos 

70, participando na gravação de três álbuns. Entre 1961 e 1964  Desmond gravou vários discos 

com o guitarrista Jim Hall, voltando a tocar com Hall em 1971 num concerto em Nova Iorque e 

posteriormente na gravação de um novo álbum em 1975. Em 1971, Desmond colaborou ainda 
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com o Modern Jazz Quartet num concerto em Nova Iorque que viria a ser mais tarde editado em 

disco.  

 Desmond viria a falecer a 30 de Maio de 1977, devido a um cancro no pulmão resultado 

da sua elevada dependência tabágica.  
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Capítulo II  - Análise Musical Comparativa 
 
 
 
 

Este capítulo contém a análise musical comparativa entre 
as características estéticas de Sonny Stitt e Paul 

Desmond, segundo uma matriz construída para o efeito. 
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2.1 – Metodologia da Análise Musical 
 
 
 Como referido anteriormente, selecionaram-se dois IdR – Sonny Stitt e Paul Desmond - 

que, apesar de terem nascido no mesmo ano e terem partilhado o mesmo instrumento, seguiram 

estéticas algo distintas dentro da linguagem jazzística da época em estudo. Decidiu-se, portanto, 

realizar uma análise comparativa das principais características estéticas de ambos, dado parecer 

um método capaz e com potencial para desenvolver o pensamento estilístico dentro do universo 

jazzístico.  

 Para efectuar a análise musical comparativa entre ambos os intérpretes, optou-se por um 

modelo que passava por, em primeira instância, selecionar um conjunto de solos que de certa 

forma fosse representativo da estética de cada um ao longo da sua carreira, passando pelo swing 

(baladas, tempos médios e rápidos) no caso de ambos e também pela bossa-nova, no caso de 

Desmond. Posteriormente, procedeu-se à análise musical destes mesmos solos, tentando, no 

final, chegar a um conjunto de resultados que permitisse a comparação entre ambos. Com efeito, 

após a seleção dos solos, iniciou-se uma análise musical dos mesmos, tendo-se previamente 

criado uma matriz que continha um conjunto de tópicos de características estéticas sobre os 

quais se iria debruçar a referida análise. Matriz, essa, que foi concebida através da perspectiva 

de diversos autores como Schoenberg (1970), Russell (2001) e Aldwell, Schachter e 

Cadwallader (2001), bem como da minha própria experiência académica adquirida nos últimos 

anos, tendo sido concretizada da seguinte forma: 

 

a) Expressividade: timbre, dinâmicas e articulação.  

 

b) Ritmo: extensão das frases, densidade rítmica, diversidade rítmica polirritmias e 

laid back6.  

 

c) Melodia/Harmonia: pensamento vertical/horizontal, tensão harmónica e 

intervalos melódicos característicos. 

 

d) Construção Frásica: desenvolvimento motívico e frases cliché7 

 

 Relativamente à expressividade, decidiu-se que a respetiva análise se centraria no 

timbre – se “aberto” ou “fechado”, “brilhante” ou “escuro”, ou que “vogais” ( “a”, “e”, “o” e 

“u”, sendo “a” a vogal que corresponde a um timbre mais aberto e “u” a um timbre mais 

                                                
6 Laid Back significa relaxado/descontraído, que no contexto rítmico traduz-se numa interpretação ligeiramente atrás da pulsação. 
7 Frases Cliché são fragmentos melódico-rítmicos característico de um determinado estilo e/ou intérprete. 
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fechado) mais próximas -, na dinâmica – qual a amplitude dinâmica do utilizada no fraseado e 

utilização ou não de ghost notes8 no fraseado -, na articulação – utilização de stacato9, legatto10, 

etc.  

 No que toca ao ritmo, a análise recairia sobre a extensão das frases – frases curtas ou 

longas -, a densidade rítmica – muitas ou poucas figuras na frase e espaço entre frases -, a 

diversidade rítmica – uso de diferentes figuras e respetivas combinações –, a polirritmia – 

emprego em simultâneo de duas estruturas rítmicas diferentes e laid back – interpretação de 

uma melodia ligeiramente desfasada (atrasada) em relação à pulsação de referência. 

 Em relação à Melodia e Harmonia, é importante em primeiro lugar explicar a opção 

pela sua associação, ao invés do tratamento diferenciado de ambos os parâmetros. Tal 

associação deve-se ao facto de estarem a ser analisados intérpretes de instrumentos melódicos 

(no caso saxofone) e cuja análise melódica deverá ser feita em função da harmonia sobre a qual 

a mesma foi interpretada. Como tal, a análise deste parâmetro centrar-se-ia no pensamento 

vertical e/ou horizontal – se a melodia define claramente a progressão acorde a acorde (vertical) 

ou se é mais lírica dentro da tonalidade, ou seja, não explicitando tanto a progressão harmónica, 

resultado de uma leitura mais simplificada da mesma (horizontal) -, na tensão harmónica – uso 

de notas de tensão sobre a harmonia, ex.: 4.as aumentadas em acordes maiores, 9.as 

menores/aumentadas em acordes dominantes – e intervalos melódicos característicos – 

progressões diatónicas, por terceiras, cromáticas, etc.  

 Quanto à construção frásica, analisar-se-ia a utilização do desenvolvimento motívico – 

desenvolvimento de um motivo (fragmento rítmico e/ou melódico) durante uma parte do solo 

improvisado, através da repetição, extensão, transposição, etc. – e a utilização de frases cliché – 

fragmentos melódico-rítmicos já existentes e utilizados na improvisação sempre no mesmo 

contexto (num acorde, progressão, finalização de frase, etc.).  

 Após a análise efetuada às características estéticas de cada um dos IdR, efectuar-se-ia 

uma comparação entre os dois, através de um quadro onde estariam plasmadas as semelhanças e 

diferenças entre os vários tópicos analisados. Quadro, esse, que originaria um dossier ilustrativo 

das características dos intérpretes - com exemplos sobre cada um dos tópicos - que serviria de 

apoio para algumas atividades pedagógicas, nomeadamente na composição de solos e 

improvisação.  

  

 

 

 
                                                
8 Uma ghost note (“nota fantasma”) é uma nota com valor rítmico mas sem definição de altura quando tocada. 
9 Staccato é um tipo de articulação no qual as notas ficam com curta duração. 
10 Legato é um tipo de articulação que consiste em ligar as notas sucessivas, de forma a não ficar nenhum silêncio entre elas. 
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 2.2 -  Elementos de análise 

   
  Para efectuar a análise musical foram selecionados diversos elementos representativos de 

ambos os intérpretes, nomeadamente um conjunto de solos registados ao longo das suas 

carreiras.  

  

2.2.1 – Descrição dos elementos 

 
 Como referido anteriormente, selecionou-se um conjunto de solos de cada intérprete-

referência ao longo das suas carreiras que, de certa forma, fossem representativos da estética de 

cada um, procedendo-se de seguida a uma análise musical segundo os parâmetros já 

apresentados. Assim, no caso de Sonny Stitt, foram analisados 52 solos provenientes de 19 

álbuns, durante o período entre 1955 e 1977. Em relação a Paul Desmond selecionou-se um 

período em tudo semelhante, entre 1956 e 1977, tendo sido analisados 38 solos oriundos de 16 

álbuns. Em ambos os casos, as gravações editadas foram efetuadas em estúdio e em concertos 

ao vivo, e onde os IdR surgem tanto como líderes dos projetos bem como músicos convidados. 

Como tal, os solos selecionados reuniram um ecletismo no que à estética e proveniência 

concerne, havendo exemplos de temas lentos, médios e rápidos; em swing e bossa-nova (no 

caso de Paul Desmond); e a interpretação tanto de temas do cancioneiro popular americano - 

jazz standards11 -  como de temas originais. 

 A lista de solos analisados de cada intérprete-referência pode ser consultada no Anexo 1, 

onde consta o título do álbum, ano de edição, editora e respetivos temas e autores. 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
11 Jazz Standards são composições musicais  do cancioneiro popular americano que representam uma parte importante do 
repertório jazzístico, sendo sobejamente conhecidos, tocados e gravados pelos músicos de jazz. 
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  2.2.2 - Análise das características estéticas dos IdR 

 

 2.2.2.1 – Sonny Stitt  
 

 2.2.2.1.1 -   Expressividade 

 

 Pela análise efetuada, verificou-se que Stitt possui um som poderoso e emotivo, e uma 

clareza invulgar no seu discurso, que o tornam num solista com uma atitude e presença bem 

vincada, assumindo uma clara posição de liderança enquanto toca. 

   

  a) Timbre 

    

 O timbre de Sonny Stitt é caracterizado por ser “aberto”, “direto” e “brilhante”. Como 

tal, aproxima-se mais das vogais “a” e “e”.  

 Stitt utiliza claramente o seu timbre, aliado à sua dinâmica, para se destacar como 

solista perante o resto dos elementos que o acompanham, fazendo com que o som do seu 

instrumento impere relativamente ao resto durante os seus solos.  

 

  b) Dinâmicas 

 

 Stitt apresenta uma reduzida amplitude dinâmica, em regra entre o mf e o f, algo que 

aparece ligado ao seu timbre, como foi anteriormente referido. Mesmo em temas mais lentos – 

baladas – a sua dinâmica nunca desce mantendo, desta forma, a sua postura de liderança musical 

enquanto toca.  Stitt não utiliza, por definição, ghost notes. Algo que está relacionado com a sua 

articulação clara e bem definida, como poderemos ver no ponto seguinte. 

 

  c) Articulação 

 

 Nota-se uma utilização frequente do legato no frasear das notas (sobretudo colcheias) 

bem como algumas notas curtas (staccato) no início e a meio das frases.  

 Acentua, igualmente, algumas notas no seu discurso, nomeadamente no início das 

frases e na inversão de sentido melódico das mesmas, dando, assim, um maior relevo a esse 

facto. 

 A sua articulação “limpa” e bem definida, faz com que sejam claramente percetíveis 

todas as notas e ritmos tocados durante o seu discurso. 
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2.2.2.1.2 – Ritmo 

 

 Após a análise efetuada nos excertos sobre este ponto, verifica-se que a clareza e 

assertividade rítmica são características fundamentais para se descrever a estética de Sonny 

Stitt. O seu virtuosismo é sobretudo explorado através da sua abordagem rítmica. 

   

  a) Extensão das frases 

 

 Sonny Stitt como bom discípulo do bebop – nomeadamente de Charlie Parker, por 

quem nutria uma enorme admiração – baseia o seu discurso de improvisação em longas frases 

que percorrem várias progressões harmónicas ao longo da estrutura do tema. Dependendo do 

tempo a que está a tocar, pode chegar a atravessar estruturas completas (como o Blues de 12 

compassos) ou mesmo sub-estrutura de 8 ou 16 compassos. É extremamente raro encontrar em 

Stitt frases de curta duração com 3/4 figuras, tratando-se, por isso, de uma característica vincada 

no seu discurso o recurso a frases com grande extensão. (ver exemplo da Fig. 3) 

 

  b) Densidade Rítmica 

 

 A par da grande extensão, as frases de Stitt apresentam uma elevada densidade, sendo 

raro o aparecimento de pausas durante as mesmas, tornando o seu discurso quase ininterrupto. 

Por conseguinte, verifica-se igualmente que o espaço que separa as frases é também muito 

curto, quase sempre com a duração mínima necessária para que Stitt respire antes de iniciar uma 

nova frase. Outra característica muito presente é a utilização frequente de double-time feel12  no 

seu discurso, nomeadamente em tempos lentos e médios sobressaindo, desta forma, todo o 

virtuosismo técnico que Stitt possui. (ver exemplo da Fig. 3) 

 

  c) Diversidade Rítmica 

 

 Não obstante toda a sua capacidade técnica e discursiva patente na extensão e densidade 

das suas frases, Stitt é pouco previsível e diversificado no que ao seu fraseado rítmico concerne. 

Baseia-se sobretudo em colcheias e semi-colcheias – no caso de double time feel -, sendo pouco 

frequente a utilização de tercinas e muito raro aparecimento de sincopas no seu discurso. (ver 

exemplo da Fig. 3) 

 

 

                                                
12 Double time feel significa usar notas com duração ao dobro da velocidade, mas sem mudar o ritmo harmónico da progressão. 
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  d) Polirritmias 

   

 Não foram encontrados exemplos de polirritmia nos excertos analisados de Sonny Stitt. 

 

  e) Laid Back 

    

 Verifica-se que Stitt fraseia sobretudo sobre tempo da música, não havendo lugar a um 

deslocamento rítmico do seu discurso, no caso atrasar - laid back. - , algo que poderá estar 

relacionado com um domínio bastante elevado da sua pulsação (tempo) interior. Esta 

característica em conjunto com a sua clareza de articulação e assertividade rítmica, faz com que 

o seu fraseado seja extremamente métrico e preciso.  

 

 

 Vejamos agora um excerto de um solo de Sonny Stitt, onde estão patentes as suas 

características rítmicas: 

 

  
  
 Fig. 3: Excerto do solo de Sonny Stitt do tema “Blazin” do álbum “Kaleidoscope” de 1957. 
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 Análise rítmica do excerto: 

  

a) Extensão das frases 

  

 Neste excerto Stitt toca duas frases, ambas com extensão de 7 compassos (c. 9-15 e 17-

23. Sendo o tema sobre a estrutura de um Rhythm Changes13 (AABA – 32 compassos), 

basicamente Stitt toca uma frase sobre cada sub-estrutura (A , A). 

  

b) Densidade rítmica 

 

 Aqui está patente a elevada densidade rítmica de Stitt, onde faz apenas uma pausa entre 

as frases para respirar e começar  uma nova ideia.  

 

c) Diversidade Rítmica 

 

 Neste excerto percebe-se a reduzida diversidade rítmica de Stitt, que optou quase 

exclusivamente por um fraseado contínuo de colcheias, com pontuais células de tercinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Rhythm Changes é uma progressão harmónica retirada do tema “I Got Rhythm” de G. Gershwin, muito utilizada pelos músicos 
de jazz para compor e improvisar. 
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2.2.2.1.3 – Harmonia/Melodia 

 

 Analisando este ponto, verifica-se que Sonny Stitt sempre manteve uma abordagem 

coerente ao longo da sua carreira, onde a preocupação por definir a estrutura harmónica através 

do seu discurso melódico foi uma constante. É, portanto, um fraseado melódico muito rico do 

ponto de vista harmónico. 

 

  a) Pensamento Vertical/Horizontal 

 

 Neste ponto constata-se que o fraseado melódico de Stitt tinha uma relação muito 

próxima com a progressão harmónica, algo que é característico do bebop. Como tal, Stitt 

utilizava um pensamento harmónico vertical em detrimento do horizontal, no sentido de 

enfatizar a progressão harmónica do tema através da sua abordagem melódica, nomeadamente 

na passagem pelas notas do acorde nos tempos fortes do compasso. Com efeito, praticamente 

apenas pela análise melódica do discurso de Stitt era possível determinar qual a progressão 

harmónica que estava a ser tocada pelos restantes músicos. Inclusivamente, por vezes Stitt 

chegava a pensar em acordes de passagem - sobretudo dominantes secundárias ou progressão 

cromática - para ligar outros dois acordes. (ver exemplo na Fig. 4) 

 

  b) Tensão Harmónica 

 

 Sobre este ponto, constata-se que Stitt utilizava algumas notas que não faziam 

propriamente parte da escala/modo relacionado com o acorde que estava a ser tocado. No 

entanto, grande parte dessas notas não possuem qualquer intenção de criar tensão harmónica – 

até porque em regra aparecem nos tempos fracos do compassos -, tratando-se apenas de 

cromatismos de ornamentação das notas do acorde. Por outro lado, por vezes Stitt utilizava, sim, 

algumas notas que criam tensão harmónica, sobretudo nos acordes dominantes, onde é frequente 

o recurso às nonas (menores e aumentadas) e quintas aumentadas – remetendo o acorde 

dominante para um acorde alterado14 (ver exemplo na Fig. 4) 

 

  c) Intervalos característicos 

 

 O fraseado melódico de Stitt era bastante tonal, algo que poderá estar relacionado com o 

repertório que o próprio tocava, essencialmente composto por jazz standards, Blues e Rythm 

Changes. Com efeito, o seu discurso era baseado em estruturas diatónicas, nomeadamente em 

                                                
14 Acorde alterado é um acorde dominante que têm a 5.ª aumentada, 9ª maior e 9ª menor. 
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graus conjuntos e intervalos de 3ª - ou de 6ª, quando necessitava de mudar de direcção - que 

percorrem a estrutura harmónica. Frequentemente utiliza também cromatismos, no sentido de 

ornamentar e ligar as notas dos acordes que estão a ser tocados. 

  

 Veja-se agora um excerto de um solo de Sonny Stitt, analisando-o do ponto de vista 

melódico e harmónico: 

 
  

 Fig. 4: Excerto do solo de Sonny Stitt do tema “Fine and Dandy” do álbum “Sonny Stitt/Bud Powell/J. J. 

Johnson” de 1957. 

 

 Análise Mélodica/Harmónica do excerto: 

 

a) Pensamento Vertical/Horizontal 

 

 Este excerto demonstra a opção de Stitt pelo pensamento vertical, enfatizando a 

progressão harmónica através da sua melodia, onde em cada acorde tem o cuidado de tocar 

todas as notas do acorde - que aparecem no tempo forte quase sempre. No caso do compasso 20, 

chega mesmo a sugerir uma progressão cromática descendente (Bm7 – A#m7) sobre o acorde 

de E7 concluindo em Am7 no compasso seguinte, tocando todas as notas das tétrades 

correspondentes. 

 

 

b) Tensão Harmónica 

 

 Stitt utiliza notas que predominantemente fazem parte da escala/modo correspondente 

ao acorde tocado. No entanto, aparecem algumas notas que fora desta equação que não são mais 

que cromatismos de ornamentação para ligar as notas que definem a harmonia (Exemplos: c. 21, 
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a nota Mib; c. 22, a nota Dó#; c. 23 a nota Ré#; c. 25 a nota Sib). Por outro lado, Stitt utiliza no 

compasso 24 a nona menor (Fá) no acorde dominante (E7) para criar tensão harmónica. No 

compasso seguinte (25) cria nova tensão harmónica tocando a terceira maior (Dó#) sobre o 

acorde de Am, “transformando-o” em acorde dominante (A7), com função de dominante 

secundária relativo ao V grau (D7). 

 

c) Intervalos característicos 

 

 Verifica-se que Stitt utiliza um fraseado com base em intervalos de segundas (c. 19), de 

terceiras (c. 20-21) juntamente com alguns cromatismos (c. 22-23 e 25). Stitt termina o excerto 

(c.28) com dois intervalos consecutivos de quarta, algo que é extremamente raro no seu 

fraseado. 
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2.2.2.1.4 – Construção Frásica 

 

 Como vimos, o fraseado melódico de Stitt era bastante rico do ponto de vista 

harmónico, embora bastante sistemático. E juntando o facto de Stitt ter pouco diversidade 

rítmica, verifica-se que o seu discurso acaba por ser algo previsível e pouco surpreendente. 

 

  a) Desenvolvimento Motívico 

 

 Tal como relatado anteriormente, o seu fraseado melódico e rítmico é bastante 

sistemático e previsível, não havendo, portanto, grande espaço para um desenvolvimento de um 

motivo melódico-rítmico. Com efeito, é muito raro encontrar vestígios de desenvolvimento 

motívico no discurso de Stitt. 

 

  b) Frases “Cliché” 

 

 No sentido de organizar e sistematizar o seu discurso, verifica-se que Stitt recorria 

frequentemente a pequenos fragmentos melódico-ritmicos que repetia ao longo dos seus solos, 

que se dá pelo nome de “frases cliché”. Estes fragmentos surgem em inúmeros solos ao longo 

da sua carreira chegando, inclusivamente, a aparecer mais do que uma vez dentro de um mesmo 

solo. Como tal, Stitt empregava-os no seu discurso quase sempre dentro do mesmo contexto 

(acorde ou progressão), havendo por vezes uma pequena deslocação rítmica (começar em vários 

sítios do compasso) associado, ou não, a uma transposição melódica para corresponder à 

tonalidade ou acorde em causa. Os referidos fragmentos tanto apareciam no final ou início de 

frases, bem como a meio das mesmas, no sentido de ligar o restante discurso.  

 Assim, mediante a análise efetuada aos solos de Stitt, pude encontrar várias “frases 

cliché” que o mesmo utilizava ao longo da sua carreira, tendo-as catalogado e sistematizado em 

função de acordes ou progressões harmónicas, nomeadamente em acordes maiores, menores, 

progressão II V I maior e menor e padrão com escala diminuta. 

 Como nota, considerei frases-chiché, fragmentos que apareceram mais de 5 vezes nos 

solos analisados. 
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 Com efeito, eis as frases cliché encontradas e onde Stitt as utiliza em: 

 

  Acordes Maiores 

 

 
 Fig. 5: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em acordes maiores, extraído do solo do tema 

“Shine On, Harvest Moon” ao 1’16”, presente no álbum “Sonny Stitt Plays Arrangements From The Pen Of Quincy 

Jones” (1955, Royal Roost). 

  

 O fragmento melódico-ritmico é caracterizado do ponto de vista ritmico por ser 

exclusivamente em semi-colcheias. No que toca à parte melódica, o mesmo pode ser traduzido 

numa dupla aproximação às notas da tríade maior, no caso Sol Maior: Sol (tónica), Si  (3.ª), Ré 

(5.ª) e Sol (8.ª), sendo que a aproximação superior é feita diatonicamente e a inferior por via 

cromática.  

 

 Este mesmo fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, foi encontrado mais 

13 vezes ao longo dos solos analisados, tendo aparecido nos seguintes temas: 

 

 

  “Why Do I Love You” – 2’10” 

  “My Melancholy Baby” – 0’44” e 1’02” 

  “Blues For Bobby” – 1’23” e 3’35”   

  “I Can’t Give You Anything But Love” – 0’52” 

  “Moten Swing” – 2’20” 

  “I did’nt Knew What Time It Was” – 1’09” 

  “Ornithology” – 0’50” 

  “Stitts It” – 0’38” 

  “Cabash” – 0’46” e 2’00” 

  “Dumplin” – 2’36” 

   

 

 

 



 31 

  Acordes Menores 

 

  
 Fig. 6: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em acordes menores, extraído do solo do 

tema “Shine On, Harvest Moon” ao 1’05”, presente no álbum “Sonny Stitt Plays Arrangements From The Pen Of 

Quincy Jones” (1955, Royal Roost). 

 

 O fragmento é caracterizado pela descida cromática em semínimas desde a tónica (no 

caso Si) até à 6.ª Maior (Sol #), ligadas por grupos de 4 semicolcheias que representam o arpejo 

menor descendente na 2.ª inversão (a começar na 5ª - Fá#) e onde a tónica acompanha a descida 

cromática das semínimas. 

 

 Este mesmo fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 6 

ocasiões nos seguintes solos analisados: 

 

  “Shine On, Harvest Moon” – 1’07”  

  “There Will Never Be Another You” – 1’32” 

  “Blues for Bobby” – 4’04” 

  “Watch What Happens” – 2’25” 

  “Cabash” – 1’03” e 1’47” 

 

 Acordes Dominantes  

 

 
         #9 b9 b6 7    5 

 
 Fig. 7: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em acordes dominantes, extraído do solo do 

tema “12!” aos 44”, presente no álbum “12!” (1973, Muse) 

 

 No referido fragmento, Stitt utiliza o modo alterado (sétimo grau da escala menor 

melódica) para criar tensão harmónica no acorde dominante (no caso G7) para de seguida 



 32 

resolver no acorde da tónica (Cmaj7). Com efeito, Stitt utiliza as extensões #9 (Sib), b9 (Láb) e 

b6 (Mib), passando ainda pela 7.ª (fá) do acorde dominante (G7) antes de resolver na 5.ª (Sol) 

do acorde da tónica (Cmaj7). 

  

 Este mesmo fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 8 

ocasiões nos seguintes solos analisados: 

 

  - “12!” - 1’25” 

   - “My Melancholy Baby” – 1’55” 

  - “I Can’t Give You Anything But Love” – 3’08” 

  - “The Gipsy” – 1’04” , 1’08” e 2’18” 

  - “Scrapple From The Apple” – 2’20” 

  - “Cotton Tail” – 0’44 

 

 

  Progressão II V I Maior 

 

 Nesta progressão, verificou-se que Sonny Stitt recorria frequentemente a duas frases 

cliché.  

    

   Frase #1 

 

 
                   3           5         7           9            1        b7                5   
 Fig. 8: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em progressões II V Maiores, extraído do 

solo do tema “There Will Never Be Another You!” aos 2’50”, presente no álbum “Sonny Stitt, Sonny Stitt, Sonny 

Stitt, Sonny Stitt” (1957, Royal Roost)  

 

 No fragmento em questão, Sonny Stitt no acorde de II grau (Gm7) arpeja o mesmo 

acorde até à nona em tercinas e a começar na 3.ª, com a sequência 313-535-757-979, atingindo a 

fundamental no acorde de V grau (C7), descendo de seguida cromaticamente até à 7.ª menor 

(sib), subindo até à 4.ª (fá) e terminando com uma aproximação diatónica superior à 5.ª (lá-sol).  

 

 Este fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 9 ocasiões 

nos seguintes solos analisados: 
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  “I Can’t Give You Anything But Love” – 1’20” 

  “I’ll Remember April” – 2’22” 

  “Easy Does It” – 1’15” 

  “I Remember You” – 2’12” 

  “Tri-horn Blues” – 1’15” 

  “Watch What Happens” – 1’22” 

  “Jason” – 2’00” 

  “Stittsie” – 2’15” 

  “Yesterdays” – 1’06” 

 

 

  Frase #2  
 

 
           6  7  6   5   3  1   5     4   2  3   1 

 
 Fig. 9: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em progressões II V Maiores, extraído do 

solo do tema “Eternal Triangle” aos 3’05”, presente no álbum “The Champ” (1974, Muse Records). 

 

 Neste fragmento, Stitt no acorde de II grau (Cm) entra na 6.ª Maior (Lá) no segundo 

tempo do compasso, passa pela 7.ª menor (ib), desce diatonicamente até à 5.ª (Sol) e faz o 

arpejo descendente (5315) até à 5.ª (oitava abaixo). No acorde do V grau (F7), faz uma dupla 

aproximação diatónica superior (Sib) e inferior (sol) à 3.ª (lá), terminando a frase na 

fundamental do acorde uma oitava acima (Fá). 

   

 Este fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 11 

ocasiões nos seguintes solos analisados: 

   

  “Lover” – 0’26”, 1’12” e 1’54” 

  “Why do I Love You” – 1’15” 

  “Confirmation” – 0’30” e 1’08” 

  “Groovin’ High” – 0’50”, 1’02” e 1’30” 

  “Cabash” – 0’55” e 4’08” 
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  Progressão II V I Menor 

 

 
 Fig. 10: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt em progressões II V I Menores, extraído do 

solo do tema “I’ll Remember April” ao 1’50”, presente no álbum “Sonny Stitt Sits in with the Oscar Peterson Trio” 

(1959, Verve). 

 

 Neste fragmento, Stitt inicia a frase na 3.ª (Si) do acorde do II grau (G#m), descendo 

diatonicamente até à 3.ª (Mi#) do acorde de V grau (C#7), tocando depois a 5.ª (Sol#), a sétima 

menor (Si) e a nona menor (Ré), atingindo a 5.ª (Dó#) do acorde de I grau (F#m), fazendo de 

seguida uma aproximação diatónica superior (Si) e inferior (Sol#) à 3.a (Lá) do mesmo acorde.             

 Este fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 14 

ocasiões nos seguintes solos analisados: 

 

   “The Gipsy” – 0’50” e 2’12” 

   “Easy Does It” – 1’56” 

   “Strike Up The Band” – 0’44”  

   “I Want To Be Happy” – 1’12”, 1’28” e 1’42” 

   “Fine and Dandy” – 0’30” e 0’48” 

   “By Accident” – 1’35” 

   “Stitts It” – 1’40”  

   “Strike Up The Band” – 1’12” 

   “Cabash” – 1’03” 

   “You Can Depend On Me” – 1’15” 
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  Padrão com Escala Diminuta 

 

  Stitt apresenta regularmente um padrão da escala diminuta (meio-tom / tom), 

onde aplica sobre três situações: acordes diminutos, acordes menores e acordes dominantes. 

 

 
                          > 3.a m       > 3.a m        > 3.a m         > 3.a m     > 3.a m 
 
 Fig. 11: Fragmento melódico-ritmico utilizado por Sonny Stitt com a escala diminuta, extraído do solo do 

tema “I Can’t Give You Anything But Love” ao 1’05”, presente no álbum “Sonny Stitt Sits in with the Oscar 

Peterson Trio” (1959, Verve). 

 

 Stitt tira partido das propriedades de simetria da escala diminuta e transpõe por 

intervalos de terceira menor um padrão de ornamentação superior e inferior de uma das notas da 

escala - no caso Fá #-, começando a frase na 4.ª aumentada do acorde de C7, prolongando-a 

pela progressão seguinte ( Gm7 e C7). 

 Este fragmento, ou derivações dele com ligeiras alterações, aparece em mais 6 ocasiões 

nos seguintes solos analisados: 

 

   “Au Privave” – 1’20” 

   “The Gipsy” – 1’20” 

   “I’ll Remember April” – 2’03” 

   “Scrapple From The Apple” – 1’05 e 1’20 

   “Hootie Blues” – 0’40” 
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 2.2.2.2– Paul Desmond 
 

  2.2.2.2.1 - Expressividade 

 

 Mediante a análise feita neste parâmetro, constata-se que Paul Desmond possuía um 

som subtil, redondo e quase cerebral. Procurava muitas vezes a fusão tímbrica e dinâmica com 

os outros instrumentos, algo que se observa, por exemplo, nos álbuns com Gerry Mulligan. 

 

  a) Timbre 

 

 O timbre de Desmond é caracterizado por ser “escuro”, “fechado” e “doce”, 

aproximando-se, portanto, das vogais “o” e “u”, isto do ponto de vista da embocadura.  

 Desmond utilizava o timbre, aliado à sua subtileza dinâmica, para construir um som 

envolvente embora pouco projetado, o que faz dele um solista que não sente a necessidade de 

impor de sobremaneira o som do seu instrumento perante os outros músicos. 

 

  b) Dinâmicas 

 

 Desmond apresentava uma amplitude dinâmica algo alargada, que vai desde o pp até ao 

f. A gama de dinâmicas de Desmond é claramente uma característica vincada do mesmo, que 

aproveita para relacionar com a sua capacidade de criar diversos ambientes ao longo dos seus 

solos, recusando quase sempre a postura de líder na formação com quem toca. Esta 

característica está patente, por exemplo, na utilização frequente de  ghost notes ao longo do seu 

discurso, onde estas apareciam geralmente a meio de frases com mais densidade de notas, com o 

objetivo de dar mais balanço rítmico às mesmas. 

 

  c) Articulação 

 

 Verifica-se uma frequente utilização do legatto entre as notas por parte de Paul 

Desmond. Pontualmente utilizava o stacatto no início e meio das frases, sobretudo quando 

pretende dar um sentido mais dramático às suas ideias.  

 Desmond acentuava algumas notas no seu discurso, sobretudo a meio das suas frases 

aquando da inversão do sentido melódico das mesmas dando, assim, maior destaque a esse 

detalhe. 
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2.2.2.2 – Ritmo 

 

 Após a análise deste ponto consta-se que, de uma forma geral, Paul Desmond utilizava 

o ritmo de forma bastante criativa e pouco previsível.  

 As mudanças de padrões rítmicos e o desenvolvimento motívico de células rítmicas são 

características marcantes no seu discurso. 

 

 a) Extensão das frases 

 

 Paul Desmond não tinha um padrão definido no que toca à extensão das suas frases. 

Tanto produzia frases curtas e espaçadas de um/dois compassos, como de repente era capaz de 

tocar uma frase longa de vários compassos, atravessando várias progressões harmónicas. Era, 

portanto, muito pouco previsível neste ponto. 

 

  b) Densidade Rítmica 

 

 Em regra, Paul Desmond não construía frases com muita densidade, ou seja, era mais 

ou menos comum tocar notas longas que se prolongavam por um ou mais compassos. No 

entanto, por vezes produzia frases com mais densidade, sobretudo através de colcheias e 

tercinas de colcheias. 

 O espaço entre as frases era algo característico de Desmond, onde por vezes os períodos 

de pausas duravam mais tempo que as próprias frases. 

 

 c) Diversidade Rítmica 

  

 Desmond utilizava todo o tipo de figuras rítmicas (desde a semibreve à semicolcheia) e 

de uma forma bastante irregular ou amétrica. Tinha uma elevada diversidade rítmica no seu 

discurso onde as sincopas, tercinas e polirritmias eram uma constante no seu fraseado. É, 

portanto, extremamente difícil traçar uma matriz de abordagem rítmica em Desmond, dada a sua 

criatividade.  

  

 Vejamos agora um excerto de um solo de Paul Desmond com a respetiva análise 

rítmica: 
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 Fig. 12: Excerto do solo de Paul Desmond do tema “How Deep Is The Ocean” do álbum “The Best Thing 

For You”,  de 1977. 

 

 Análise Rítmica: 

 

a) Extensão das frases 

 

 Desmond utiliza neste excerto quatro frases curtas de dois compassos (c. 1-2, 3-4, 5-6 e 

10-11), uma frase de três compassos (c.1-9) e uma de quatro (c. 13-16). 

 

b) Densidade Rítmica 

 

 As frases apresentam pouca densidade, terminando sempre com nota longa. Nos 

primeiros 12 compassos verifica-se um discurso pausado, onde Desmond passa quase tanto 

tempo em repouso como que a tocar.  

 

c) Diversidade Rítmica 

 

 Desmond utiliza um fraseado repartido entre mínimas, semínimas e colcheias. Há um 

recurso elevado às sincopas, algo que está presente em todas as frases. Verifica-se, igualmente, 

que Desmond começa as frases quase sempre em sítios distintos do compasso, ora a tempo ora a 

contratempo. 
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   d) Polirritmias 

 

 Dada a sua diversidade rítmica, Desmond utilizava frequentemente polirritmias no seu 

discurso, nomeadamente padrões de compassos ternários sobre compassos quaternários.   

 Nos solos analisados foram encontrados alguns exemplos de como Desmond utiliza 

polirrimitas no seu fraseado. 

 

    
                    1        2       3      1      2        3        1      2      3   1    

 
 Fig. 13: Exemplo de polirritmia utilizado por Paul Desmond extraído do solo do tema “All The Things You 

Are” aos 2’22”, presente no álbum “Two Of A Mind” (1962, RCA Victor). 

 

 Neste excerto constata-se a utilização de um padrão de compasso ternário sobre um 

compasso quaternário durante mais de dois compassos, onde Desmond repete três vezes o 

padrão rítmico – com ligeira diferença no padrão inicial – onde alterna entre duas notas (Fá # e 

Mi) em cada repetição, mantendo a nota inferior (Si). 

 Paul Desmond utiliza esta técnica de polirritmia em mais solos ao longo da sua carreira, 

sendo que foram encontrados mais 7 exemplos nos solos analisados: 

 

  “Any Other Time” – 1’58” 

  “Aliança” – 1’22” 

  “Two Of A Mind” – 1’48” 

  “Wave” – 1’28” 

  “East Of The Sun” – 1’03” 

  “Like Someone in Love” – 1’59” 

  “El Prince” – 0’45” 
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2.2.2.3 – Harmonia/Melodia 

 

 No que toca a este ponto, constata-se que Paul Desmond era detentor de um discurso 

bastante lírico e expressivo, criando diversas melodias através de guide tone lines15 que a 

própria harmonia sugeria. Por outro lado, era capaz de pensar não numa sequência de acordes 

dentro de uma tonalidade, mas sim num só centro tonal (abordagem harmónica simplificada), 

potenciando desta forma o aparecimento de melodias menos expectáveis e não tão reféns da 

progressão harmónica.  
 

 a) Pensamento Vertical/Horizontal 

 

 Paul Desmond procurava claramente um pensamento horizontal dentro do seu discurso, 

tentando criar melodias que conseguissem fluir dentro da progressão harmónica, não se 

preocupando necessariamente em definir melodicamente os acordes por onde ia passando. Ou 

seja, Desmond não tocava em cada acorde todas as notas do arpejo. Procurava antes a criação de 

melodias através de guide tone lines e utilizava frequentemente a técnica da abordagem 

harmónica simplificada, isto é, ao invés de sentir a progressão harmónica acorde a acorde dentro 

da tonalidade, era capaz de reduzir apenas a essa progressão a um centro tonal. Desta forma, 

surgem melodias algo inesperadas e com um sentido lírico muito maior. 
 

  
 
 Fig. 14: Exemplo da abordagem harmónica simplificada utilizada por Paul Desmond extraído do solo do 

tema “Someday My Prince Will Come” ao 1’08”, presente no álbum “Dave Digs Disney” (1957, Columbia). 

  

                                                
15

 Guide Tone Line são linhas de condução melódica.  
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No exemplo anterior, Paul Desmond reduz claramente toda a progressão harmónica em 

Ré Maior (passando por 6 graus diferentes – I, II, III, IV, V e VI ) a um só centro tonal: Ré. É 

evidente que Desmond não se preocupa em definir as dominantes secundárias que aparecem ao 

longo da estrutura (F#7 e B7), chegando mesmo a tocar notas nos tempos fortes que não fazem 

parte do acorde, como por exemplo no acorde assinalado de B7, as notas mi (4.ª) e sol (6.ª), 

“justificando” as mesmas através do seu discurso melódico baseado na abordagem harmónica 

simplificada. 

 

 Esta técnica que Desmond utilizava, foi encontrada frequentemente ao longo da sua 

carreira, tendo aparecido mais 8 vezes nos seguintes solos analisados: 

 

  “Someday My Prince Will Come” – 0’40” 

  “All The Things You Are” – 0’50” e 2’06” 

  “Any Other Time” – 1’17” 

  “ Bossa Antiqua” – 1’09” 

  “Coração Doloroso” – 3’25” 

  “ Emily” – 2’25” 

  “Like Someone in Love” – 2’10” 

   

  b) Tensão Harmónica 

  

  A tensão harmónica em Paul Desmond era pouco relevante, sendo raro 

encontrar notas que criem tensão, mesmo em acordes dominantes. Por vezes Desmond gerava 

alguma tensão harmónica pontual, fruto da sua abordagem harmónica simplificada, explicada no 

ponto anterior. 

 

  c) Intervalos característicos 

 

  O fraseado de Paul Desmond era bastante tonal estando, obviamente 

relacionado com o repertório que interpretava, que era baseado em standards-canção e blues. 

Dada a sua criatividade e liberdade melódica, Desmond criava frequentemente padrões 

melódicos que desenvolvia diatonicamente, tanto descendente como ascendentemente. Esses 

padrões melódicos baseavam-se em intervalos de 2.ª, 3.ª (especial atração por estes padrões) e 

5.ªas. Os cromatismos apareciam, mas de forma bastante parca e puramente ornamentais, não 

assumindo um papel de destaque no discurso de Desmond. 
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2.2.2.4 – Construção Frásica 

  

 Com base na análise feita até agora, percebe-se que o fraseado de Desmond era bastante 

rico e imprevisível tanto do ponto de vista melódico como do ponto de vista rítmico. Contudo, 

Desmond utilizava algumas técnicas base que permitiam desenvolver o seu discurso ao longo da 

improvisação, nomeadamente o desenvolvimento motívico de um padrão melódico-ritmico. 

 

 a) Desenvolvimento Motívico 

 

 Como constatado até agora, Paul Desmond tinha uma abordagem bastante criativa e 

diversificada no seu fraseado, algo que se torna ainda mais notório na sua técnica de 

desenvolvimento motívico. Com efeito, Desmond utilizava esta técnica para desenvolver ao 

longo da progressão harmónica um pequeno fragmento melódico-rítmico que criava 

inicialmente. Desenvolvimento, esse, que podia ser apenas pela mudança melódica, mantendo o 

ritmo, ou por outro lado, havendo uma manipulação rítmica que podia ser feito através da ligeira 

mudança de padrão ou o simples deslocamento no compasso da célula rítmica original.  

 

  
 
 Fig. 15: Exemplo de desenvolvimento motívico utilizado por Paul Desmond extraído do solo do tema “Any 

Other Time” ao 1’05”, presente no álbum “Glad To Be Unhappy” (1965, RCA Victor) 

 

 Neste exemplo, Desmond aplica a técnica do desenvolvimento motívico no seu solo em 

três frases consecutivas. Na frase I, Desmond utiliza um padrão de 3 notas (semínima, duas 

colcheias), que repete três vezes e onde vai apenas mudando a nota inferior (semínima) subindo 

cromaticamente e na última repetição muda também as notas das colcheias (sobe 

diatonicamente).  Na frase II, utiliza um padrão de 3 colcheias e um mínima, que repete três 
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vezes, embora na última repetição esse padrão apareça estendido no tempo (colcheias passam a 

semínimas). Do ponto de vista melódico, a frase II caracteriza-se por ter appogiaturas16 nas 

notas mais agudas, sendo que a appogiatura é de meio tom ascendente. Por fim, na frase III 

utiliza um padrão mais longo, de dois compassos que repete mais duas vezes. Desmond mantém 

o mesmo padrão rítmico, mas vai descendo diatonicamente ao longo da progressão. 

 Este ponto é, portanto, uma peça fundamental para a descrição da estética do fraseado 

de Desmond, pois é algo que está muito presente no seu discurso, como se nota pela frequência 

- mais 26 vezes e em quase todos os solos analisados - com que esta técnica foi encontrada: 

 

  “Aliança” – 0’50” 

  “All The Things You Are” – 0’50”, 2’16” e 2’40” 

  “Black Orpheus” – 1’00”, 2’03” e 2’15” 

  “Coração Doloroso” – 1’00” e 3’25” 

  “East Of The Sun” – 1’26”, 2’08” e 2’42”  

  “El Prince” – 0’45” 

  “Emily” – 3’30” 

  “Everything Happens To Me” – 2’05” 

  “How Deep Is The Ocean” – 2’20” e 3’08”  

  “It’s a Raggy Waltz” – 2’10” 

  “Like Someone In Love” – 3’18” 

  “Samba Cantina” – 1’55” 

  “Someday My Prince Will Come” – 3’08” 

  “Sweet Georgia Brown” – 2’40” 

  “Two Of A Mind” – 1’16” e 2’03” 

  “Wave” – 0’54” e 1’28” 
   

  b) Frases “Cliché” 

 

  Desmond tinha algumas técnicas cliché que utilizava para desenvolver o seu 

fraseado – nomeadamente o desenvolvimento motívico como vimos no ponto anterior -, mas 

não foram encontrados nenhuns fragmentos melódico-ritmicos no seu discurso que se pudessem 

considerar como “frases cliché”. 

  

 

                                                
16 Appogiatura vem do italiano appogiare (apoiar) e é uma nota característica de um intervalo melódico, escrita um grau acima ou 
abaixo da nota que a sucede (nota principal) 
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2.3 – Tabela comparativa 
 

 Por fim, e após a análise das características estéticas de Sonny Stitt e Paul Desmond 

segundo a matriz criada, elaborou-se uma tabela comparativa, onde estão plasmadas de forma 

esquemática as principais semelhanças e diferenças entre os dois IdR.  

 

 

  Sonny Stitt Paul Desmond 
        

1.           
Expressividade  

1.1 Timbre "brilante" / vogais: a, e "escuro" / vogais: o,U 

1.2 Dinâmicas mf > f ; s/ ghost notes pp > f ; c/  ghost notes 

1.3 Articulação legatto, staccatto legatto, staccatto 

    

2. Ritmo 

2.1 Extensão das 
frases longa (geralmente) alternância entre curta e longa 

2.2 Densidade 
rítmica elevada  reduzida 

2.3 Diversidade 
rítmica baixa (colcheias, tercinas, "double-time feel") elevada (pouco previsível) 

2.4 Polirritmias quase inexistente frequente (3 vs 4) 

 2.5 Laid Back inexistente muito frequente 

        

3. Melodia / 
Harmonia 

3.1 Pensamento 
vertical / horizontal  vertical (acorde a acorde) horizontal (simplificação harmónica) 

3.2 Tensão 
Harmónica alguma (acordes dominantes > escala alterada) pouco relevante  

3.4 Intervalos 
característicos Graus conjuntos, 3.ªs, cromatismos Sequências diatónicas, graus conjuntos, 3.ªs e 

5.as 

        

4.  Construção 
frásica 

5.1 Desenvolvi/ 
motívico muito pouco frequente muito frequente 

5.2 Frases "cliché" muito frequente inexistente 

 
Tabela 1: Tabela comparativa entre as características de Sonny Stitt e Paul Desmond. 
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2.4 – Conclusões  
  

 Com base na análise efetuada aos diversos parâmetros definidos, constata-se que são 

mais as diferenças do que as semelhanças estéticas entre os dois intérpretes. Com efeito, no toca 

às características expressivas, apesar de ambos utilizarem o mesmo tipo de articulação, esta 

quando combinada com abordagens tímbricas e dinâmicas distintas produz resultados sonoros 

bem divergentes entre ambos. Em relação às características rítmicas, é de salientar a densidade 

– que é bastante mais elevada em Stitt do que em Desmond -, bem como a própria extensão e 

diversidade rítmica – parâmetros onde Desmond é bem mais imprevisível que Stitt. A relação 

entre melodia/harmonia é um dos pontos marcantes, onde Stitt e Desmond divergem de 

sobremaneira. Stitt é bem mais vertical, sentindo a necessidade de clarificar melodicamente a 

progressão harmónica. Ao invés, Desmond assume uma abordagem bem mais horizontal, onde 

muitas vezes recorre à técnica da abordagem harmónica simplificada para o efectivar. No que 

concerne à construção frásica, os dois intérpretes optam mais uma vez por caminhos opostos: 

Stitt prefere um fraseado mais bopper muito ligado a frases cliché que vai repetindo ao longo 

dos solos, enquanto que Desmond procura mais a singularidade em cada improvisação, 

recorrendo essencialmente ao desenvolvimento motívico durante os seus solos. 

 Em suma, conclui-se que apesar de Stitt e Desmond terem nascido no mesmo ano, 

partilhado o mesmo instrumento e interpretado o mesmo tipo de repertório, ambos optaram por 

caminhos estilísticos de certa forma distintos, algo que ficou evidenciado pela análise estética 

comparativa efetuada entre os dois intérpretes. 
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Capítulo III – Metodologia de 

Ensino/Aprendizagem Musical Implementada 
 

 

 

 

Este capítulo fundamenta e descreve a metodologia de 

ensino/aprendizagem implementada em contexto de sala de 

aula, na classe de saxofonistas do 11.º e 12.º ano do Curso 

Profissional de Instrumentista de Jazz do CMJ, durante o ano 

letivo de 2015/2016.  
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3.1 - Fundamentação da Metodologia aplicada - Pontos de Partida 
 

 Concluída a análise comparativa entre os IdR - Sonny Stitt e Paul Desmond-, torna-se 

agora necessário projetar a sua aplicação no contexto da experiência de ensino realizada. Com 

efeito, o conjunto de estratégias de ensino-aprendizagem concebidas e implementadas ao longo 

deste processo advém do desenvolvimento de várias reflexões sobre o ensino da improvisação, 

fruto da minha experiência de mais de uma década, tanto do ponto de vista de docente como de 

aluno.  

 Tal como referido, estas reflexões surgem na sequência de várias fontes de saber: 

formação académica associada à teoria de aprendizagem musical de Edwin Gordon, reflexão 

pessoal sobre metodologia de autores como Willems, Kodály e Kratus, experiência de ensino 

com alunos com nível etário bastante diferenciado – desde o ensino escolar até à idade adulta -, 

passando por estéticas artísticas bastante diversas, como música erudita, jazz, funk, rock, pop, 

entre outras, associando, de forma sistemática, a prática da improvisação às mesmas.  

 De igual forma, serviu como orientação do tema de estudo a constatação no universo 

em causa – alunos do ensino profissional de jazz - , de lacunas ao nível da identificação de 

características estéticas finas dos diversos IdR – expressivas, rítmicas, melódicas, harmónicas, e 

de construção frásica -, bem como da sua aplicação no seu próprio discurso perante um cenário 

de improvisação estilística.  

 Para a concretização da experiência foram utilizados dois tipos de contextos letivos: 

Aula de Naipe – aula de grupo, onde estão presentes todos os alunos participantes no projeto – e 

Aula de Instrumento (Saxofone) – aula individual com cada um dos participantes -. A opção por 

este contexto misto – aula de grupo e individual – deve-se ao pressuposto de uma melhor 

implementação das estratégias de ensino-aprendizagem do projeto. Com efeito, as aulas de 

grupo pretendiam criar momentos de discussão em conjunto dos tópicos abordados, através do 

feedback dado pelos alunos sobre as suas dúvidas e questões, levando a uma optimização e 

uniformização dos mesmos conceitos. As aulas de grupo pretendiam, ainda, motivar todos os 

participantes, levando os mesmos a sentirem que o projeto era partilhado por toda a classe de 

saxofonistas da escola. Por sua vez, as aulas individuais tinham como objetivo criar um 

acompanhamento mais incisivo e personalizado a cada aluno na realização das tarefas 

propostas, sendo que o objetivo final pressupõe a aplicabilidade dos conceitos adquiridos pelos 

participantes sob o ponto de vista individual.  
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 3.2 -  Objetivos específicos/Descrição do modelo 
 

 Para a experiência de ensino e aprendizagem implementada, foram definidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 

1) Identificar características estéticas dos IdR através do método comparativo. 

 

2) Aplicar características estéticas dos IdR num contexto de improvisação estilística 

no jazz. 

 

3) Criar ferramentas e metodologias com vista a desenvolver processos de ensino-

aprendizagem  direcionados para a prática da improvisação estilística no universo 

do jazz. 

 

 No que toca ao primeiro objetivo - desenvolver a capacidade de identificação de 

características estéticas dos IdR através do método comparativo-, pretendia-se que a 

aprendizagem da compreensão estética e estilística, fosse feita com base na discriminação e 

comparação de características e elementos objetivos constantes no discurso musical dos 

interpretes-referência abordados, nomeadamente através da audição de vários excertos 

ilustrativos de ambos os autores. Tal processo envolvia o tratamento auditivo e analítico dos 

seguintes conteúdos: 

  

a) Expressividade: timbre, articulação e dinâmica.  

 

b) Tratamento e desenvolvimento rítmico: densidade, diversidade, extensão das 

frases, polirrimita e laid back. 

 

c) Tratamento melódico e harmónico: pensamento vertical/horizontal, tensão 

harmónica e intervalos característicos. 

 

d) Organização e construção frásica: desenvolvimento motívico e recurso a  frases 

clichés 

 

 Para concretizar este objetivo, construiu-se um modelo de ensino com base na audição 

de excertos dos IdR, onde se pretendia identificar e descrever as suas principais características 

estéticas, tendo sido dividido em três momentos distintos: identificação/descrição inicial 



 49 

individual, identificação e elaboração/discussão em conjunto de um quadro comparativo e 

identificação/descrição final individual.  

  Quanto à inclusão das questões relativas à descrição das características musicais de 

cada IdR, apenas se pretendia verificar quais as características realçadas pelos participantes 

dentro de cada parâmetro enumerado: expressividade, ritmo, melodia/harmonia e construção 

frásica. Isto deve-se ao facto de não haver, para ambos os casos, apenas uma resposta correcta, 

até porque é de todo impossível descrever de forma sucinta toda a extensão de cada parâmetro. 

Com efeito, procurava-se efectuar uma comparação relativamente às respostas dadas pelos 

participantes ao longo do projeto, levando a perceber as suas principais diferenças, registando a 

sua evolução, ou não. 

   

 No que concerne ao segundo objetivo específico - aplicar características estéticas dos 

IdR num contexto de improvisação estilística no jazz -, pretendia-se que o desenvolvimento da 

improvisação estilística segundo os IdR em estudo, fosse atingida através de várias estratégias 

de ensino-aprendizagem que contemplassem o promoção das seguintes competências: 

 

a) Interpretar uma melodia de acordo com os conteúdos e processos musicais e 

estilísticos em estudo, atrás referidos, concretamente, os elementos 

relacionados com a expressividade: timbre, articulação e dinâmica.  

 

b)  Improvisar sobre uma estrutura harmónica aplicando os mesmos conteúdos e 

processos estudados e analisados, concretamente: expressividade, ritmo, 

melodia/harmonia e construção frásica de cada um dos IdR. 

 

 No sentido de concretizar este objetivo, construiu-se um modelo de ensino que, 

sustentando-se na resolução de problemas no contexto das várias tarefas implementadas, visava 

o reforço de processos de transferência dos processos e conteúdos em estudo. Tais tarefas, pois, 

passavam pela interpretação de um solo já transcrito de cada um dos IdR, pela composição de 

outro sobre uma estrutura harmónica pré-determinada improvisando, por fim, sobre essa mesma 

estrutura e sob a estética de cada IdR. A aplicação dos elementos discursivos de cada IdR, o 

objeto de estudo das aprendizagens realizadas, constituía a regra ou princípio orientador de 

todas as tarefas – afinal de contas, o grande propósito da experiência educativa implementada. 

   

 Por fim, terceiro objetivo específico - criar ferramentas e metodologias com vista a 

desenvolver processos de ensino-aprendizagem direcionados para a prática da improvisação 

estilística no universo do jazz-, relaciona-se com o próprio processo concebido e implementado 

na experiência de ensino e aprendizagem realizada, aqui descrito e relatado, sendo que sua 
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análise e aferição, dentro das limitações inerentes ao próprio âmbito e tempo do projeto, bem 

como à própria metodologia de estudo implementada – investigação-ação –, é alvo de 

tratamento no Capítulo V. Independentemente das dificuldades de validação e aferição objetiva 

dos procedimentos metodológicos concebidos e usados, a ideia de analisar, conceber, 

implementar e observar modelos de estudo e de trabalho em sala de aula constitui o cerne e 

primordial propósito deste trabalho, na perspetiva de um constante caminhar na busca de 

melhores e mais eficientes processos de aprender a improvisar estilisticamente no contexto 

jazzístico. 
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 3.3 - Descrição dos conteúdos gerais e específicos 
 

 Para uma melhor definição dos conteúdos em estudo, optou-se por uma distinção entre 

os mesmos, tendo-se classificado em duas categorias distintas: conteúdos gerais e conteúdos 

específicos.  

 Com efeito, os conteúdos gerais contemplam uma série de pontos essenciais que 

serviram para definir o objeto do estudo realizado e relacionam-se com as dimensões musicais 

relativas a estilo, forma, compasso, tempo, progressões harmónicas e figuras rítmicas. Assim, 

para cada uma destas dimensões, definiram-se objetivos específicos de acordo as abordagens 

estilísticas mais comuns no Jazz e com o nível dos alunos, levando posteriormente a uma 

melhor definição dos conteúdos específicos. Deste modo, determinou-se inicialmente para cada 

uma das dimensões musicais os seguintes conteúdos específicos a desenvolver: 

 

- Estilo: Swing  

- Forma: tema de 32 compassos (subestrutura AABA ou AABC) 

- Compasso: quaternário  

- Tempo: médio (entre 100 e 150 bpm) 

- Progressões: II V I (tonalidade maior e menor) 

- Figuras rítmicas: semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia 

(respetivas tercinas) 

- Intervalos melódicos: cromáticos, diatónicos, 3.as, 5.as e 6.as 

 

 Os conteúdos específicos foram organizados, como entretanto foi referido, com base 

nos elementos essenciais de caracterização estética de um determinado IdR: características 

expressivas, rítmicas, melodias/harmónicas e de construção frásica.  Não obstante os conteúdos 

serem trabalhados sistematicamente de forma integrada, foram considerados como categorias 

independentes por questões de organização analítica e didática. 

 

 Com efeito, entende-se por características expressivas: 

 

- Timbre  

- Dinâmicas  

- Articulação  
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 Características Rítmicas: 

 

- Extensão das frases  

- Densidade Rítmica  

- Diversidade Rítmica 

- Polirritmia 

 

 Características Harmónicas e Melódicas 

 

- Pensamento vertical/horizontal 

- Tensão harmónica 

- Intervalos melódicos característicos 

 

 Características de construção frásica 

 

- frases cliché (nas progressões II V Maiores e II V menores) 

- desenvolvimento motívico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 3.4 - Descrição de competências  

 

 A aprendizagem da improvisação estilística foi organizada de acordo com a sequência 

de competências avançadas por Gordon: discriminação e inferência. No que toca à 

discriminação, o aluno aprende através do método comparativo por forma a tomar 

conhecimento do vocabulário utilizado na improvisação estilística em estudo. Na inferência, o 

aluno é convidado a generalizar o conhecimento obtido na fase anterior, expandindo-o e 

aplicando-o em problemas familiares e não-familiares. 

 Com efeito, o aluno deverá no fim da ação educativa ser capaz de dominar uma série de 

competências, de acordo com os elementos essenciais de caracterização estética de 

improvisação estilística de cada um dos IdR: 

 

 Características expressivas: 

 

- Identificar e aplicar no seu fraseado diferentes tipos de timbre: “a”/”e” e “u”/”o” 

- Identificar e aplicar no seu fraseado diferentes dinâmicas: “ghost notes”, pp, p, mp, 

mf, f e ff 

- Identificar e aplicar no seu fraseado diferentes tipos de articulação: < (nota 

acentuada), . (nota curta), ^ (nota curta e acentuada) e - (legatto). 

 

 Características Rítmicas: 

 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação diferentes extensões de frases: 

frases curtas (1 a 3 compassos) e frases longas (4 a 8 compassos) 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação diferentes tipos de densidade 

rítmica: muita densidade (frases com poucas ou nenhumas pausas) e pouca 

densidade (frases com muitas pausas). 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação diferentes tipos de diversidade 

rítmica: pouca diversidade (recurso a uma ou duas figuras rítmicas) e muita 

diversidade (várias figuras rítmicas, sincopas, quiálteras, descolamento ritmico) 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação a polirritmia: padrões de 

compassos ternário sobre compasso quaternário 
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 Características Harmónicas e Melódicas 

 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação diferentes tipos de pensamento 

harmónico: vertical (definição da harmonia através da melodia) e horizontal 

(técnica da abordagem harmónica simplificada)  

- Identificar e aplicar na composição e improvisação exemplos de tensão harmónica: 

escala alterada em acordes dominantes. 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação intervalos melódicos: 

cromáticos, diatónicos, 3.as, 5.as e 6.as 

 

 Características de construção frásica 

 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação algumas frases cliché: nas 

progressões II V I Maiores, II V I menores e acordes dominantes. 

- Identificar e aplicar na composição e improvisação a técnica de desenvolvimento 

motívico: sequências diatónicas e deslocação rítmica 
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 3.5 – Descrição dos materiais musicais  
 

 Para a construção do material pedagógico, definiram-se alguns elementos que serviram 

de apoio às atividades propostas ao aluno. Como tal, foram selecionados dois excertos de solos - 

um da cada IdR -, no sentido de serem interpretados sob a mesma estética. Por outro lado, 

definiu-se um tema que serviu de base para as atividades de composição e improvisação 

estilística, no caso “Autumn Leaves” 

 

 a) Solos transcritos para interpretação do aluno 

  

 :: Sonny Stitt :: 

 
 Fig.16: Excerto do solo “Blue Moon” do disco “Sonny Stitt at the D. J. Lounge” (1961, Argo). 
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- Instrumento: saxofone tenor 

- Estilo: swing 

- Forma: 32 compassos (AABA) 

- N.º de compassos do excerto: 32 

- Tempo: 148 bpm 

- Tonalidade: Sib Maior  

  

 

 :: Paul Desmond :: 

 

 
 Fig.17: Excerto do solo “Like Someone in Love” do disco “Desmond Blue” (1962, RCA Victor). 

 

- Instrumento: saxofone alto 

- Estilo: swing 

- Forma: 32 compassos (AABA) 

 

- N.o de compassos do excerto: 32 

- Tempo: 139 bpm 

- Tonalidade: Réb Maior  

 



 57 

 Como se constata, as características dos solos selecionados correspondem aos 

parâmetros musicais anteriormente descritos, o que levou à sua seleção para a tarefa de 

interpretação dos mesmos pelo aluno. 

 

b) Tema de apoio às atividades de composição e improvisação estilística: 

“Autumn Leaves” 

  

 O tema “Autumn Leaves”, da autoria de Joseph Kosma de 1945, foi selecionado pois 

para além de conter os conteúdos gerais previamente definidos, tornou-se num dos temas 

mais interpretados na história do Jazz e sob variadíssimas estéticas. O tema apresenta uma 

forma AABC (32 compassos) e está na tonalidade de Dó menor, passando por progressões II 

V I menores (Dó) e II V I Maiores (Mib e Láb), fazendo dele, portanto, um tema com as 

características ideias para desenvolver as atividades de composição e improvisação estilística.  

 
  Fig.18: partitura do tema “Autumn Leaves”, transposto para Mib. 
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Capítulo IV – Metodologia de Estudo 
 

 

 

 

Este capítulo apresenta o design desta investigação, expondo 

os procedimentos efetuados para construir e aferir a eficácia 

do modelo implementado, com vista ao desenvolvimento da 

interpretação e improvisação estilística no jazz.   
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 4.1– Objetivos e procedimentos 
 

 Como já foi referido, este projeto visa apresentar um modelo de aprendizagem que 

permita desenvolver a interpretação e improvisação estilística no Jazz, recorrendo ao método 

comparativo entre duas figuras de referência: Paul Desmond e Sonny Stitt. Com efeito, 

construiu-se uma metodologia de estudo que facilitasse o desenvolvimento desse modelo de 

aprendizagem tendo-se, em primeira instância, criado uma base teórica de conteúdo musical 

através da análise comparativa entre as características estéticas mais marcantes dos IdR em 

estudo, tal como apresentado no Capítulo II deste trabalho. De seguida, e com base na análise 

efetuada, construiu-se um modelo de ensino e aprendizagem a ser implementado no terreno, 

conforme foi descrito no capítulo anterior. O presente capítulo expõe, portanto, o estudo 

empírico efetuado no sentido de averiguar a eficácia do modelo criado, estudo, esse, que 

pretende verificar se a implementação de um conjunto de estratégias baseadas no método 

comparativo entre os dois autores, influencia o desenvolvimento da interpretação e 

improvisação estilística no Jazz. Para concretizar esta verificação, foram criados diversos 

instrumentos de avaliação do desempenho dos participantes, tanto no âmbito da identificação 

das características estéticas dos autores como na interpretação e improvisação estilística, 

nomeadamente através da criação de atividades pedagógicas – acompanhada da respetiva 

avaliação – e inquérito de balanço final aos participantes. A descrição desses instrumentos é 

apresentada mais à frente neste capítulo.  
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 4.2 – Definição e constituição da amostra 
  

 Para a realização deste projeto educativo, procurou-se encontrar uma amostra que 

correspondesse ao seguinte critério: 

 

- alunos de saxofone da área do jazz com, pelo menos, o 10.º ano de ensino 

artístico especializado (primeiro ano do curso profissional de instrumentista de 

Jazz, nível IV) 

 

 Definiu-se como requisito mínimo obrigatório que os participantes possuíssem o 10.º 

ano concluído – primeiro ano do curso profissional de instrumentista de Jazz, nível IV – 

estando, desta forma, subjacente um domínio teórico e técnico performativo que permitisse 

abordar o tipo de conteúdos presentes neste projeto, já referidos no capítulo anterior. 

 Por razões de ordem prática, foi selecionado o CMJ (Branca, Albergaria-a-Velha), 

uma vez que o investigador lecionava no referido Curso Profissional de Instrumentista de 

Jazz.  

 Com efeito, a classe de saxofone do referido curso no ano letivo 2015/2016 era 

constituída pelos seguintes alunos: 

 

 11.º ano: 

-  “Alexandre” | 17 anos | Saxofone Alto 

-  “Beatriz” | 17 anos | Saxofone Alto 

-  “Domingos” | 21 anos | Saxofone Tenor 

 

 12.º Ano: 

-  “Ricardo” | 17 anos | Saxofone Tenor 

-  “Luís” | 19 anos | Saxofone Barítono  
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 4.3 – Instrumentos de Análise 
  

 No sentido de avaliar o efeito da intervenção didática empreendida, foram criados  

testes de avaliação diagnóstica, intermédia e final aos participantes envolvidos na experiência. 

Pretendia-se, com estes instrumentos, avaliar não apenas o ponto de partida dos 

conhecimentos dos alunos relativamente aos problemas a abordar, como o desenvolvimento 

resultante da experiência concretizada aferindo, assim, também a eficácia de metodologia e 

ação implementadas pelo próprio investigador/educador. Com efeito, para aferir a eficácia do 

modelo pedagógico proposto, foram criadas diversas atividades que procurassem desenvolver 

as competências previamente definidas. Por fim, no sentido de obter um feedback por parte 

dos participantes sobre a eficácia do modelo proposto, foi realizado um inquérito no final da 

ação educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

 4.3.1 - Atividades Pedagógicas 
 

 Como dito previamente, foram criadas diferentes atividades que visassem 

desenvolver as competências anteriormente definidas. Como tal, para cada atividade foram 

criadas tarefas com objetivos específicos, cuja execução foi maioritariamente individual  - à 

excepção da tarefa #1 – tendo, no entanto, havido dois contextos distintos no que ao tipo de 

aula concerne: Aula de Naipe (de conjunto, onde estavam presentes todos os saxofonistas 

participantes) e Aula de Instrumento (individual).  As atividades definidas partiam de uma 

base sequencial, ou seja, a realização da tarefa subsequente estaria dependente da execução 

tarefa anterior. 

 A tabela seguinte apresenta as atividades propostas, o respetivo tipo de execução, 

contexto pedagógico, descrição sumária e duração prevista para a realização da mesma: 

  
Nome da 

Atividade 

Tipo de 

execução 

Contexto Descrição sumária Duração 

Avaliação 

Diagnóstica 

individual Aula de Naipe  - preenchimento folha 

avaliação  diagnóstica 

- 1h 

Tarefa #1  conjunto Aula de Naipe  - preenchimento quadro 

comparativo 

- 45 min 

Tarefa #2  individual  Aula de 

instrumento 

- interpretação de excertos 

de  solos selecionados dos 

IdR 

- 2h 

Tarefa #3 individual  Aula de Naipe e 

aula de 

instrumento 

- composição de solos 

sobre o tema “Autumn 

Leaves” 

- 3h 

Tarefa #4 individual  Aula de 

instrumento 

- improvisação estilística e 

livre sobre o tema 

“Autumn Leaves”  

 - 20 min 

Avaliação final individual Aula de Naipe  - preenchimento de folha 

de avaliação final  

- 1h  

 
 Tabela 2: Resumo das atividades pedagógicas. 

 

 Para cada atividade foram determinados os seus objetivos específicos, natureza e 

materiais, administração e avaliação. 

  No que toca à administração, este projeto educativo decorreu no CMJ entre 18 de 

Março e 29 de Junho de 2016, tendo sido implementado nas aulas de Naipe e Instrumento. 

Desta forma, as atividades propostas foram essencialmente integradas na aprendizagem 
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instrumental durante este período. Como referido precedentemente, o modelo pedagógico 

proposto encerrava em si uma séria de tarefas sequenciais, sendo que todos os participantes 

teriam de cumprir com os objetivos propostos, não obstante o seu ano de frequência (11.º ou 

12.º) ou nível de conhecimentos teóricos e/ou de prática instrumental. 
  

 
 Fig. 19: Aula de conjunto – execução da tarefa #1. 

 

 Relativamente à avaliação das tarefas propostas aos participantes, foi construído um 

modelo misto. Com efeito, na tanto na avaliação diagnóstica como na final (estrutura e 

objetivos semelhantes), recorreu-se a uma recolha de descrições expressadas pelos 

participantes no enunciado, não havendo lugar propriamente a uma avaliação quantitativa 

sumativa. Em relação à tarefa #1, não houve lugar a avaliação individual, uma vez que a 

mesma foi realizada em conjunto com os participantes e o investigador. No que toca às 

tarefas #2, #3 e #4 optou-se por um modelo diferente, utilizando um sistema de rating scales 

para avaliar o desempenho dos participantes e tendo-se recorrido a um painel de juízes 

constituídos pelo investigador e pelos colegas docentes no CMJ: Paulo Perfeito (professor de 

trombone/naipe/orquestra) e Manuel Marques (professor de saxofone/técnicas de 

improvisação). O critério que presidiu à escolha dos juízes foi o de serem docentes de 

instrumentos de sopro da área, algo que ajudaria numa avaliação mais objectiva dos 

parâmetros expressivos dos participantes. Como tal, foram organizadas reuniões separadas 

com o painel de juízes, onde foi foram explanados vários aspetos relativos à natureza e 

organização dos conteúdos, bem como da execução das tarefas propostas. Por questões de 

gestão de tempo e disponibilidade dos juízes, a avaliação dos mesmos procedeu-se nos 

respetivos domicílios, sem contacto entre ambos, através do acesso aos registos áudio e 

enunciados de resposta dos participantes. Para o registo das avaliações das tarefas relativas a 
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cada aluno, foram elaboradas grelhas de avaliação e um sistema de rating scales 

correspondentes a cada tarefa.  

 Relativamente às grelhas da rating scales, foram definidas duas categorias da 

avaliação: competências técnicas e competências transversais. As competências técnicas 

relacionam-se com os objetivos específicos definidos para cada tarefa e as competências 

transversais correspondem ao grau de autonomia/autocorreção dos participantes, bem como 

da sua motivação ao longo da realização da tarefa. As competências técnicas iriam ser 

avaliadas pelo júri, com recurso às gravações, transcrições e composições dos participantes e 

as competências transversais iriam ser avaliadas apenas pelo investigador, uma vez que foi o 

único a acompanhar todo o processo de execução das tarefas. Para cada parâmetro foram 

criados 4 níveis contínuos de avaliação, sendo o primeiro o que corresponde a resultados 

menos satisfatórios e o quarto, por sua vez, o que corresponde a resultados mais satisfatórios. 

A construção de tais critérios de avaliação deve-se ao facto de se ter encontrado um padrão de 

resposta com 4 níveis em todos os parâmetros medidos, que seriam suficientes para a 

avaliação do desempenho dos alunos nas diversas tarefas propostas. O peso de cada uma das 

competências avaliadas – 75 % para as competências técnicas e 25 % para as competências 

transversais – foi deliberado pelo investigador. Na base dessa decisão esteve o facto de os 

objetivos específicos de cada tarefa estarem plasmados nas competências técnicas e as 

competências transversais servirem apenas para aferir o grau de motivação e autonomia do 

aluno. Dentro de cada categoria de competências avaliadas, os diferentes parâmetros tiveram 

um distribuição equitativa dos pesos. 

  Por fim, realizou-se um inquérito aos participantes, no sentido de obter um feedback 

sobre a eficácia das atividades realizadas ao longo do projeto. 

 

 
 Fig. 20: Aula individual – execução da tarefa #2 
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 4.3.1.1 – Avaliação Diagnóstica  
 

 a) Descrição e objetivos 

 

 Esta primeira tarefa decorreu na aula inicial de conjunto e foi concretizada através do 

preenchimento da folha de avaliação diagnóstica. 

 Como tal, teve como objetivos diagnosticar a capacidade de distinção estética entre 

dois IdR e avaliar a capacidade de descrição sumária das características estéticas de cada 

intérprete ao nível expressivo, rítmico, melódico, harmónico e de construção frásica. 

  

 

 

 b) Natureza e Materiais 

 

 A avaliação diagnóstica baseou-se na audição de 6 excertos de solos dos IdR, seguido 

de distinção e descrição sumária das características estéticas de cada intérprete. Com efeito, 

foram selecionados os seguintes excertos: 

 
 A – Solo de Paul Desmond do tema “How Deep Is The Ocean?” do álbum “Chet Baker & 

Paul Desmond – Together” (Epic, 1992) 

 

 B - Solo de Paul Desmond do tema “East Of The Sun ” do álbum “First Place Again” (1959,  

Warner) 

 

 C  - Solo de Sonny Stitt do tema “Scrapple From The Apple” do álbum Sonny Stitt Sits in 

with the Oscar Peterson Trio” (Verve, 1959). 

 

   D – Solo de Paul Desmond do tema “Emily” do álbum “Summertime” (1969, A&M/CTI). 

  

 E – Solo de Sonny Stitt do tema “Yesterdays” do álbum “Sonny Stitt, Sonny Stitt, Sonny Stitt, 

Sonny Stitt” (Royal Roost, 1957) 

 

 F- Solo de Sonny Stitt do tema “Just Friends” do álbum “Tune-Up” (Cobblestone, 1972) 
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 A tarefa foi concretizada através da seguinte ficha individual e teve a duração de 

cerca de 30 min: 

 

 
  Fig. 21: Enunciado do teste diagnóstico.  

  

 c) Administração  

 

 Esta primeira tarefa decorreu na aula inicial de conjunto embora a sua realização 

tenha sido individual. 

 Como tal, a tarefa iniciou com a solicitação aos participantes para descreverem 

oralmente o conceito de IdR segundo os mesmos, sendo posteriormente revelado o real 
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significado do mesmo no contexto em questão. De seguida os participantes tiveram contacto 

com vários excertos áudio dos dois IdR e tendo-lhes sido requerida a distinção entre os 

mesmos, bem como uma descrição sucinta das suas principais características estéticas 

indicando, por fim, o nome dos possíveis intérpretes. Para este efeito, foram selecionados 3 

excertos de cada IdR – sendo identificado o primeiro como “Intérprete I” – que estavam 

ordenados aleatoriamente havendo, no entanto, para cada intérprete-referência um exemplo de 

improvisação em balada, tempo médio e tempo rápido, todos eles em swing.  

  

 Lista de equipamentos a utilizados: 

 

  - Computador 

  - Projetor 

  - Sistema de Amplificação Sonora (Hi-Fi) 

   

 d) Correção / Avaliação 

  

 Para avaliar os resultados dos participantes na ficha de avaliação diagnóstica, 

construiu-se a seguinte grelha de correção: 

 

 Questão #1  

 

 Excertos: 

 A – Intérprete I  (exemplo)     B – Intérprete I   C – Intérprete II  

 D -  Intérprete I    E – Intérprete II  D – Intérprete II 

  

 Questão #1.1 -  aferir e sintetizar quais as características realçadas pelos participantes 

dentro de cada parâmetro enumerado: som/expressividade, ritmo, melodia/harmonia e 

construção frásica.  

 

 Questão #2  

 

 Interprete I  - Paul Desmond        |       Intérprete II – Sonny Stitt 
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 4.3.1.2 - Tarefa #1 – Quadro Comparativo 
  

 a) Descrição e objetivos 

 

 A tarefa #1 decorreu igualmente na aula inicial de grupo e constou no preenchimento 

em conjunto de um quadro comparativo entre os dois IdR. A tarefa teve como finalidade o 

desenvolvimento da capacidade de identificação de características estéticas dos IdR ao nível 

expressivo, rítmico, melódico, harmónico e de construção frásica.  

 

 b) Natureza e Materiais 

 

 Com base na matriz criada para a análise das características estéticas dos dois IdR, 

criou-se um quadro comparativo entre os mesmos. Esta tarefa concretizou-se através do 

preenchimento em grupo do referido quadro, resultado da audição de vários excertos 

ilustrativos de ambos: 

 A tarefa teve uma duração de cerca de 1h e os tópicos constaram no seguinte quadro: 

 

  Intérprete I Intérprete II 
        

1.           
Expressividade  

1.1 Timbre   

1.2 Dinâmicas   

1.3 Articulação   

    

2.        Ritmo 

2.1 Extensão das 
frases   
2.2 Densidade 
rítmica   
2.3 Diversidade 
rítmica   

2.4 Polirritmias   

 2.5 Laid back   

        

3. Melodia / 
Harmonia 

3.1 Pensamento 
vertical / horizontal   
3.2 Tensão 
Harmónica   

3.4 Intervalos 
característicos   

        

4.  Construção 
frásica 

5.1 Desenvolvi/ 
motívico   

5.2 Frases "cliché"   

 
 Fig. 22: quadro comparativo entre os dois IdR a ser preenchido em conjunto pelos alunos. 
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 c) Administração  

 

 A tarefa #1 decorreu ainda na primeira aula de conjunto e teve uma execução de 

grupo, ou seja, todos os participantes foram convidados a efectuar esta tarefa oralmente e em 

conjunto. Com efeito, após serem revelados os IdR sobre os quais recai o estudo deste 

projeto, foi pedido a todos os participantes o preenchimento de um quadro comparativo das 

características estéticas de cada intérprete, através da audição dos mesmos excertos revelados 

na avaliação diagnóstica. Com esta abordagem, todos os parâmetros estéticos foram 

analisados e discutidos em conjunto, permitindo chegar a conclusões mais unânimes e 

objectivas, bem como de uma melhor compreensão por parte dos participantes das diferenças 

e semelhanças estéticas entre os dois IdR.  

  

 Lista de equipamentos utilizados: 

 

  - Computador 

  - Projetor 

  - Sistema de Amplificação Sonora (Hi-Fi) 

   

 d) Correção / Avaliação 

 

 A correção/avaliação da tarefa foi efetuada com base numa lista de ocorrências 

aquando da realização em conjunto da mesma, através das respostas dos participantes. 
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 4.3.1.3 - Tarefa #2 – Interpretação de excertos  
 

  a) Descrição e Objetivos 

 

 Esta tarefa decorreu nas primeiras aulas individuais e teve como objetivo o 

desenvolvimento da capacidade de interpretação uma melodia de acordo com as 

características estéticas relacionadas com a expressividade de cada um dos IdR, 

nomeadamente: timbre, articulação, dinâmica e ghost notes. 

 

  b) Natureza e Materiais 

 

 Nesta tarefa foram selecionados dois excertos de solos - um da cada IdR -, no sentido 

de serem interpretados sob a mesma estética. (Ver figuras 16 e 17, nas páginas 55 e 56, 

respectivamente). Foi concretizada através da interpretação individual de cada participante e 

teve a duração de cerca de 2h, ao longo de 3 aulas.  

 

  c) Administração  

 

 Esta tarefa compreendeu uma execução individual nas aulas de instrumento, onde os 

participantes tiveram contacto com um excerto de solo de cada IdR, com o respetivo áudio 

original e transcrição melódica e rítmica do mesmo. A transcrição dos solos, que estavam 

transpostas para cada instrumento (Eb – no caso de Saxofone Alto e Barítono e Bb – no caso 

de Saxofone Tenor), para além do ritmo e melodia, também continham alguns exemplos de 

articulação e efeitos utilizados pelos IdR  - como appogiaturas, drops17 e ghost notes. 

 A execução desta tarefa compreendeu duas partes distintas. A primeira consistiu na 

transcrição da articulação, dinâmica e efeitos utilizados pelos IdR em cada excerto, onde os 

participantes ouviram, identificaram e assinalaram estas características expressivas na folha 

de transcrição melódica e rítmica previamente cedida. A segunda parte baseou-se na 

interpretação de ambos os excertos sobre o áudio original – no o tempo original ou um pouco 

mais lento -, segundo as características expressivas de cada IdR, procedendo-se à respetiva 

gravação e subsequente audição da mesma, para se poder assinalar o que de menos 

conseguido tinha ocorrido na execução da tarefa, levando a uma correção da mesma. Este 

processo iria repetiu-se por mais 2/3 vezes até se chegar a um resultado satisfatório face às 

capacidades dos alunos. 

 
                                                
17 drop é uma técnica expressiva que consiste em prolongar a nota, descendo a sua afinação para uma altura indeterminada. 
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 Lista de equipamentos utilizados: 

 

  - Computador 

  - Sistema de Amplificação Sonora (Hi-Fi) 

 

 

 d) Avaliação 

 

 A avaliação desta tarefa foi efetuada segundo a seguinte grelha, com as respetivas 

rating scales presentes no Anexo B. 

 

 Grelha de avaliação  

  

 Competências técnicas (75 %) Competências 

transversais (25 %) Total 
 

Melodia Ritmo  

 

Timbre Dinâmica Articulação Afinação 

Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

 12,5 % 12,5% 12,5% 12,5 % 12,5 % 12,5% 12,5 % 12,5% 100 % 

Aluno          

 
Tabela 3 – grelha de avaliação da tarefa #2. 
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 4.3.1.4 - Tarefa #3 – Composição estilística  
 

  a) Descrição e Objetivos 

 

 A tarefa #3 realizou-se entre a segunda aula de grupo e as subsequentes aulas 

individuais e serviu para desenvolver a capacidade de aplicação das características estéticas 

relacionadas com o ritmo, melodia/harmonia e construção frásica de cada um dos IdR num 

contexto de composição sobre uma estrutura harmónica predefinida. Sendo a composição 

uma espécie de improvisação em slow motion, esta tarefa pretendeu servir de preparação para 

a tarefa de improvisação estilística, através da contextualização e manipulação de técnicas 

discursivas específicas dos intérpretes em estudo. 

 

  b) Natureza e Materiais 

 

 Na tarefa #3 os participantes foram solicitados a compor dois solos sobre a estrutura 

harmónica do tema “Autumn Leaves”, cada um sob as características estéticas de cada IdR. 

Com efeito, para a execução da tarefa foi entregue um dossier que continha um resumo do 

estudo comparativo efetuado entre os dois IdR, contendo exemplos para cada parâmetro 

estudado - ver anexo 3 - e foi concretizada sobre uma estrutura harmónica do tema “Autumn 

Leaves” transposta para o instrumento de eleição de cada aluno: Eb (Saxofone Alto e 

Barítono) e Bb (Saxofone Tenor). A tarefa teve a duração de cerca de 3h. 

 
Fig. 23: estrutura harmónica do tema “Autumn Leaves” em Eb, para a tarefa de composição. 
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  c) Administração  

 

 A realização desta tarefa foi de natureza individual, no entanto teve previamente um 

âmbito de grupo, no sentido de criar uma melhor contextualização da mesma. Desta forma, a 

Aula de Naipe serviu, por um lado, para analisar o dossier entregue aos participantes que 

continha o resumo do estudo estético comparativo efetuado entre os dois IdR – com recurso a 

exemplos retirados de excertos de solos de ambos – e, por outro, para efectuar a análise 

formal e harmónica do tema “Autumn Leaves”, que serviu de tema base para o trabalho de 

composição. Trabalho de composição, esse, que se centrou na criação de dois solos escritos 

sobre a estrutura harmónica e formal do “Autumn Leaves” – com a extensão de 32 compassos 

-, cada um segundo as características estéticas de cada IdR. Com efeito, os participantes 

tiveram de incorporar o máximo de exemplos e características estéticas que constavam no 

dossier, fazendo as devidas adaptações rítmicas e melódicas (usando o processo de 

transposição, por ex.) para a estrutura formal e harmónica do tema “Autumn Leaves”. O 

acompanhamento do processo de composição foi feito individualmente nas aulas de 

instrumento e no final da tarefa os participantes interpretaram os solos compostos sob as 

características expressivas de cada IdR.  

 

 Lista de equipamentos utilizados: 

 

  - Computador 

  - Sistema de Amplificação Sonora (Hi-Fi) 

 

  d) Avaliação 

 

  Grelha de Avaliação 

 

 
Competências técnicas 

Competências 

transversais (25 %) Total 

  Ritmo Melodia / Harmonia Construção frásica 
Autonomia 

/Autocorreção 
Motivação 

 25 % 25 % 25 % 12,5 % 12,5 % 100 % 

Aluno       

 
 Tabela 4– grelha de avaliação da tarefa #3. 
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 4.3.1.5 -  Tarefa #4 – Improvisação estilística e livre 
  

  a) Descrição e Objetivos 

   

 Esta tarefa decorreu numa aula individual e teve como finalidade aferir a capacidade 

de improvisação sobre uma estrutura harmónica predefinida e de acordo com as 

características estéticas relacionadas com a expressividade, ritmo, melodia/harmonia e 

construção frásica de cada um dos IdR, aplicando as técnicas específicas desenvolvidas no 

trabalho de composição. No final, os participantes iriam improvisar livremente sem qualquer 

imposição estética, no sentido de aferir as possíveis influências de cada IdR no seu discurso. 

 

  b) Natureza e Materiais 

 

 Na tarefa #4 solicitou-se aos participantes a improvisação de dois solos sobre a 

estrutura harmónica do tema “Autumn Leaves”, cada um sob as características estéticas de 

cada IdR de acordo com o dossier entregue aquando da execução da tarefa #3. A tarefa teve 

uma duração aproximada de 20 min. 

 

  c) Administração  

 

 Após realizado o trabalho de composição, foi a vez de aferir a capacidade dos 

participantes de aplicar em tempo real as características estéticas estudadas de cada IdR 

improvisando, igualmente, sobre a estrutura harmónica do tema “Autumn Leaves”. Como tal, 

os participantes realizaram dois solos de 32 compassos sobre o “Autumn Leaves”, cada um 

sobre as características estéticas de Sonny Stitt e Paul Desmond, respetivamente. As 

improvisações foram realizadas sob as mesmas condições: swing, com tempo de 120 bpm. 

Por fim, foi proposto aos alunos que improvisassem livremente sobre a estrutura do “Autumn 

Leaves”, mas agora sem qualquer predefinição estética. 
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  d) Avaliação 

 

 :: Improvisação Estilística – grelha de avaliação 

 

 
Competências técnicas 

Competências 

transversais (25 %) Total 

  Expressividade Ritmo 
Melodia / 

Harmonia 

Construção 

frásica 

Autonomia 

/Autocorreção 
Motivação 

 20 % 20 % 20 % 20 % 12,5 % 12,5 % 100 % 

Aluno        

  

                   Tabela 5 – grelha de avaliação da tarefa #4. 

 

 :: Improvisação Livre 

 

 A avaliação desta parte da tarefa passou por verificar se a abordagem estética dos 

participantes correspondeu a uma: 

 

a) improvisação baseada nas características estéticas de Sonny Stitt (quais, descrever) 

b) improvisação baseada nas características estéticas de Paul Desmond (quais, descrever) 

c) improvisação baseada nas características estéticas de Paul Desmond  e Sonny Stitt (quais, 

descrever) 

d) improvisação afastada das características estéticas de Paul Desmond e Sonny Stitt 
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 4.3.1.6 - Avaliação final 
 

 

  a) Descrição e Objetivos 

   

 Por fim, esta tarefa teve lugar na última aula de grupo e teve como objetivos aferir a 

capacidade de distinção estética entre três IdR e avaliar a capacidade de descrição sumária das 

características estéticas de um IdR desconhecido ao nível expressivo, rítmico, melódico, 

harmónico e de construção frásica. 

  

 

  b) Natureza e Materiais 

 

 O último momento de avaliação aconteceu na última aula de grupo e teve um formato 

em tudo semelhante à avaliação diagnóstica, com a introdução de um elemento surpresa: no 

caso um terceiro IdR não identificado no enunciado – Art Pepper18 - que foi selecionado por 

possuir características estéticas em certos pontos convergentes com ambos os autores até 

então estudados, nomeadamente ao nível expressivo (convergente c/ Paul Desmond), rítmico 

(convergente c/ Sonny Stitt), melódico-harmónico (convergente c/ Stitt e Desmond) e 

construção frásica (convergente c/ Stitt e Desmond). 
 Deste modo, foi solicitada a identificação dos três IdR através da audição de 6 

excertos, bem como a descrição sucinta das características estéticas do terceiro IdR e sua 

possível identidade. A tarefa teve uma duração de cerca de 30 min e foi concretizada através 

do preenchimento da seguinte ficha individual: 

 

 

                                                
18 Art Pepper (1925-1982) foi  um reconhecido saxofonista e clarinetista de jazz. 
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  Fig. 24: enunciado da avaliação final individual. 

 

  c) Administração  

 

 A avaliação final teve um formato em tudo semelhante à avaliação diagnóstica. Ou 

seja, decorrereu na aula de conjunto (Naipe) e contemplou o preenchimento de uma folha de 

avaliação idêntica à da avaliação diagnóstica. Mais uma vez, os alunos tiveram contacto com 

vários excertos áudio dos IdR (Sonny Stitt, Paul Desmond e Art Pepper – intérprete surpresa). 

Desta forma, foram selecionados 6 excertos aúdio, três de Paul Desmond, dois de Art Pepper 

e um de Sonny Stitt, e os participantes tiveram novamente de os distinguir, identificando os 

intépretes como “ST” (Sonny Stitt), “PD” (Paul Desmond) e X (intéprete X, no caso Art 

Pepper). De seguida, foi requerida aos participantes uma descrição sucinta das principais 

características estéticas do Intérprete X indicando, por fim, o possível nome do mesmo.  

 

 Lista de equipamentos utilizados: 

 

  - Computador 

  - Sistema de Amplificação Sonora (Hi-Fi) 
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 d) Correção / Avaliação 

 

 Questão #1 – grelha de correção 

 

 Excertos: 

 

 A -  PD   B – PD    C – Intérprete X 

 D -  PD    E – Intérprete X  D – ST 

 

 Questão #2 -  aferir e sintetizar quais as características realçadas pelos participantes 

dentro de cada parâmetro enumerado: som/expressividade, ritmo, melodia/harmonia e 

construção frásica.  

 

 Questão #3 – grelha de correção  

 

 Interprete X – Art Pepper 

 

 

4.3.2 . Inquérito aos participantes 
 

 Após a conclusão da experiência de ensino e aprendizagem, foi efetuado um inquérito 

a todos os participantes, no sentido de obter dados sobre as próprias perceções dos alunos 

relativamente à experiência de aprendizagem vivenciada e, assim, complementar pela voz dos 

próprios intervenientes no estudo, a avaliação da metodologia concebida e implementada. 

Este momento teve a duração de cerca de 30 min, tendo decorrido no final da última aula de 

conjunto e consistiu na resposta individual e oral às seguintes questões lançadas pelo 

investigador: 

 

1) Que balanço faz de cada atividade?  

2) Em cada atividade, qual o intérprete que achou mais difícil? E qual o motivou 

mais? 

3) Qual a atividade que mais o motivou/desmotivou? E porquê? 

4) Qual o balanço final da experiência? Refira aspetos positivos e negativos da 

mesma. 

5) Que sugestões de melhoria apresentaria para o projeto? 
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Capítulo V - Resultados 
  

 

 

Neste capítulo apresentam-se, analisam-se e 

discutem-se os resultados provenientes da 

experiência empreendida, analisada e observada em 

sala de aula. 
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 5.1 – Apresentação 
 

 Procede-se, agora, à apresentação dos resultados obtidos pelos participantes na 

realização das tarefas propostas: Avaliação Diagnóstica, Tarefa #1, #2, #3, #4 e Avaliação 

Final. Os suportes de execução dos participantes  da Avaliação Diagnóstica, tarefa # 3, #4, e 

Avaliação Final encontram-se no anexo 4. 

 Os resultados apresentados referente às Tarefas #2, #3 e #4 já contemplam a média 

final da avaliação dos três elementos do júri, sendo que avaliação individual de cada elemento 

encontra-se no anexo 5. 

  

 

 

 5.1.1 - Avaliação diagnóstica 

 

 Questão 1 – Distinção de IdR 

 

 

  
 Gráfico 1: Resultados da questão 1 da avaliação diagnóstica. 
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 Questão 1.1 – Descrição características IdR 

 
Paul Desmond 

 Expressividade/Som Ritmo Harmonia / Melodia Construção Frásica 
“Beatriz” "mais fechado" "várias dinâmicas, 

colcheias" - “começa calmo e vai subindo ao 
longo do desenvolvimento” 

“Alexandre” “redondo” “colcheias” “dentro da harmonia” “motívica” 

“Domingos” “gordo, escuro, subtone” “frases mais 
espaçadas” “pensamento horizontal” 

“frases não se baseiam em 
padrões, mas melodias como os 

temas” 
“Ricardo” “escuro” - - “frases  mais curtas” 

“Luís” “suave e relaxado” “pausado, simples” “melodia baseada em guide 
lines” “consciente (muito sóbria)” 

     

Sonny Stitt 
 Expressividade/Som Ritmo Harmonia / Melodia Construção Frásica 

“Beatriz” “mais aberto” "várias dinâmicas, 
colcheias" - “várias ideias, explosão do inicio 

ao fim” 

“Alexandre” “rasgado” “diversidade ritmica” “por vezes fora da 
harmonia" “complexa” 

“Domingos” “brilhante, mais projeção” “maior densidade” “pensamento vertical” “padrões (cliché) e transposição 
dos mesmos” 

“Ricardo” “brilhante, mais projeção” 
“tercinas, 

semicolcheias, 
colcheias” 

- “desenvolvendo ideias iniciais” 

“Luís” “escuro e fumado, 
agressivo” 

“colcheias e 
semicolcheias” 

“define bem acordes com 
arpejos” 

“padrões e transposição dos 
mesmos” 

 
 Tabela 6: Respostas dos alunos à questão 1.1 da avaliação diagnóstica. 

 

 

 Questão 2 – Identificação dos IdR 

 

 Intérprete I Intérprete II 

“Beatriz” Paul Desmond (ok) - 

“Alexandre” “Art Pepper” Sonny Stitt (ok) 

“Domingos” Paul Desmond (ok) “Cannonball Adderley” 

“Ricardo” - - 

“Luís” “Lee Konitz” “Cannonball Adderley” 

 
 Tabela 7: Respostas dos alunos à questão 2 da avaliação diagnóstica. 
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 5.1.2 – Tarefa #1 – Quadro comparativo IdR, realizado oralmente e em conjunto. 

 

 

  Sonny Stitt Paul Desmond 
        

1.           
Expressividade  

1.1 Timbre "aberto" / vogais: e,i,a "fechado" / vogais: o,u,a 

1.2 Dinâmicas mf > f ; s/ ghost notes pp > mf ; c/  ghost notes 

1.3 Articulação legatto, staccatto legatto, staccatto 

    

2.        Ritmo 

2.1 Extensão das 
frases longa (geralmente) alternância entre curta e longa 
2.2 Densidade 
rítmica elevada  reduzida 
2.3 Diversidade 
rítmica 

baixa (colcheias, tercinas, "double-time 
feel") elevada (pouco previsível) 

2.4 Polirritmias quase inexistente muito frequente (3 vs 4) 

 2.5 Laid back inexistente muito frequente 

        

3. Melodia / 
Harmonia 

3.1 Pensamento 
vertical / horizontal  vertical (definição harmónica) horizontal (simplificação harmónica) 

3.2 Tensão 
Harmónica 

alguma (acordes dominantes > escala 
alterada) pouco relevante  

3.4 Intervalos 
característicos Graus conjuntos, 3.ªs, cromatismos Sequências diatónicas, graus conjuntos, 

3.ªs e 5.as 

        

4.  Construção 
frásica 

5.1 Desenvolvi/ 
motívico muito pouco frequente muito frequente 

5.2 Frases "cliché" muito frequente inexistente 

 

 
Tabela 8: Tarefa #1 – quadro comparativo entre IdR.  
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 5.1.3 - Tarefa #2 – Interpretação de solos transcritos 

  

 :: Sonny Stitt 

 

 Competências técnicas (75 %) Competências transversais 
(25 %) 

Total 
 Melodia Ritmo Timbre Dinâmica Articulação Afinação Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 3,0 2,7 2,3 2,7 3,0 2,7 3,0 4,0 2,9 

“Alexandre” 3,7 3,0 3,7 3,3 3,3 2,7 4,0 4,0 3,5 

“Domingos” 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 2,3 3,0 4,0 3,1 

“Luís” 2,3 2,3 2,0 3,0 2,7 3,0 2,0 2,0 2,4 

“Ricardo” 3,3 3,0 2,7 3,3 2,7 2,0 3,0 3,0 2,9 

Média 3,1 2,8 2,7 3,1 3,0 2,5 3,0 3,6 3,0 

 
 Tabela 9:  Resultados da avaliação da tarefa #2 - interpretação de solo transcrito de Sonny Stitt. 

 

 
  Gráfico 2: Resultados da avaliação da tarefa #2 - interpretação do solo de Sonny Stitt. 
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:: Paul Desmond 

 

 Competências técnicas (75 %) Competências 
transversais (25 %) 

Total 
 Melodia Ritmo Timbre Dinâmica Articulação Afinação Autonomia 

/Autocorreção 
Motivaçã

o 

Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 3,0 2,3 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,1 

“Alexandre” 4,0 3,7 2,7 3,7 4,0 3,3 4,0 4,0 3,7 

“Domingos” 3,3 2,3 3,3 3,0 3,3 2,7 3,0 4,0 3,1 

“Luís” 2,0 3,0 2,7 3,7 3,0 3,3 2,0 2,0 2,7 

“Ricardo” 3,3 3,3 3,3 3,3 3,7 3,0 3,0 3,0 3,3 

Média 3,1 2,9 3,1 3,3 3,4 3,1 3,0 3,6 3,2 

 
 Tabela 10:  Resultados da avaliação da tarefa #2 - interpretação de solo transcrito de Paul Desmond. 

 

 
 Gráfico 3: Resultados da avaliação da tarefa #2 - interpretação do solo de Paul Desmond. 
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 5.1.4 - Tarefa #3 – Composição estilística 

 

 :: Sonny Stitt 

 

 Competências técnicas (75 %) Competências transversais 
(25 %) 

Total 
 Ritmo Melodia / 

Harmonia 
Construção 

frásica 
Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

Aluno 25% 25% 25% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 3,3 2,7 2,3 2,0 3,0 2,7 

“Alexandre” 4,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,3 

“Domingos” 3,7 3,0 2,7 3,0 3,0 3,1 

“Luís” 3,3 2,7 2,7 2,0 2,0 2,7 

“Ricardo” - - - - - - 

Média 3,6 2,9 2,7 2,5 2,8 2,9 

 
 Tabela 11:  Resultados da avaliação da tarefa #3 – composição estilística sobre características de Sonny 

Stitt. 

 

 

 
 Gráfico 4: Resultados da avaliação da tarefa #3 - composição estilística sobre características de Sonny 

Stitt. 
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 :: Paul Desmond 

 

 Competências técnicas (75%) Competências transversais 
(25 %) 

Total 
 Ritmo Melodia / 

Harmonia 
Construção 

frásica 
Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

Aluno 25% 25% 25% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 3,3 2,7 3,3 3,0 3,0 3,1 

“Alexandre” 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,1 

“Domingos” 3,0 2,3 3,0 3,0 3,0 2,8 

“Luís” 2,7 2,7 3,0 2,0 2,0 2,6 

“Ricardo” 3,7 3,3 3,7 3,0 2,0 3,3 

Média 3,1 2,8 3,3 2,8 2,6 3,0 

 
 Tabela 12:  Resultados da avaliação da tarefa #3 – composição estilística sobre características de Paul 

Desmond. 

 

 
 Gráfico 5: Resultados da avaliação da tarefa #3 - composição estilística sobre características de Paul 

Desmond. 
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 5.1.5 - Tarefa #4 – Improvisação Estilística 

 

 :: Sonny Stitt 

 

 Competências técnicas (75 %) Competências transversais 
(25 %) 

Total 
 Expressividade Ritmo Melodia / 

Harmonia 
Construção 

frásica 
Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

Aluno 20% 20% 20% 20% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 1,7 3,0 2,0 1,7 2,0 3,0 2,3 

“Alexandre” 3,0 3,0 2,7 2,7 2,0 3,0 2,9 

“Domingos” 3,0 3,0 3,0 2,3 2,0 3,0 2,9 

“Luís” 2,7 2,7 2,3 1,7 2,0 3,0 2,5 

“Ricardo” 2,3 2,7 2,0 1,3 2,0 3,0 2,3 

Média 2,5 2,9 2,4 1,9 2,0 3,0 2,6 

 
 Tabela 13:  Resultados da avaliação da tarefa #4 – improvisação estilística sobre características de Sonny 

Stitt. 

 

 
 Gráfico 6: Resultados da avaliação da tarefa #4 – improvisação estilística sobre características de Sonny 

Stitt. 
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 :: Paul Desmond 

 

  
 
 Competências técnicas (75%) Competências transversais 

(25 %) 
Total 

 Expressividade Ritmo Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Autonomia 
/Autocorreção Motivação 

Aluno 20% 20% 20% 20% 12,50% 12,50% 100% 

“Beatriz” 3,0 3,3 3,0 3,7 3,0 3,0 3,4 

“Alexandre” 2,7 3,7 3,0 3,7 3,0 3,0 3,4 

“Domingos” 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 

“Luís” 3,0 4,0 2,7 3,7 3,0 3,0 3,4 

“Ricardo” 2,7 3,7 3,0 3,7 3,0 3,0 3,4 

Média 2,9 3,5 2,9 3,5 3,0 3,0 3,3 

 
 Tabela 14:  Resultados da avaliação da tarefa #4 – improvisação estilística sobre características de Paul 

Desmond. 

 

 
 Gráfico 7: Resultados da avaliação da tarefa #4 – improvisação estilística sobre características de Paul 

Desmond. 
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 Tarefa #4 – Improvisação Livre 

 

Aluno Influência Características Estéticas 

“Beatriz” c) Stitt: frases longas e densas Desmond: pensamento horizontal 

“Alexandre

” 
a) Pensamento vertical, intervalos diatónicos e 3.ª 

“Domingos

” 
a) densidade e extensão das frases 

“Luís” b) 
Algum desenvolvimento motívico, pensamento horizontal, deslocação 

rítmica 

“Ricardo” b) Algum desenvolvimento motívico, pensamento horizontal 

 
 Tabela 15: resultados da tarefa #4 – improvisação livre. 

  

 Legenda das alíneas: 

  
a) Improvisação baseada nas características estéticas de Sonny Stitt 

b) Improvisação baseada nas características estéticas de Paul Desmond 

c) Improvisação baseada nas características estéticas de Sonny Stitt e Paul Desmond 

d) Improvisação afastada das características estéticas de Sonny Stitt e Paul Desmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 5.1.6 -  Avaliação final 
 

 Questão 1 – Distinção de IdR 

 
 Gráfico 8: Resultados da questão 1 da avaliação final. 

 

 Questão 2 – Descrição características do intérprete X. 

 

 Expressividade/Som Ritmo Harmonia / Melodia Construção Frásica 

“Beatriz” "aberto" "colcheias, algumas 
notas longas " 

“usa notas da melodia; 
define harmonia” 

(pensamento vertical) 
 

“desenvolve algumas frases” 

“Alexandre
” “brilhante” 

“muita variedade 
rítmica mas mais fixo 

nas colcheias” 

“com alguma base na 
melodia; pensamento 

vertical” 

“tem algum desenvolvimento 
motívico” 

“Domingos
” 

“quente, semi-brilhante, 
“O” ” 

“fraseado baseado em 
colcheias com algum 

double time feel” 

“pensamento horizontal e 
vertical” 

“frases longas, mas quando 
apresenta um novo motivo esse é 

acompanhado de pausas e 
desenvolvimento” 

“Ricardo” 
“brilhante nas notas 

agudas, mais escuro nas 
graves ” 

“colcheias, 
semicolcheias e 

tercinas” 
 

“pensamento vertical” “frases longas, repetição de 
motivos” 

“Luís” 
“brilhante com muita 
expressão, articulação 

swingada” 

“muita diversidade 
rítmica, colcheias, 
sincopas, tercinas e 

polirritmias” 

“bopper mas bastante 
bluesy, por vezes 

horizontal, outras vertical” 

“bem definida, pausada, sempre a 
favor de um discurso 

organizado” 

 
 Tabela 16: Respostas dos alunos à questão 2 da avaliação final 
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 Questão 3 – Identificação do IdR incógnito. 

 

 Interprete X (Art Pepper) 

“Beatriz” “Cannonball Adderley” 

“Alexandre” “Cannonball Adderley” 

“Domingos” “Cannonball Adderley” 

“Ricardo” “Charlie Parker” 

“Luís” “Cannonball Adderley” 

 
 Tabela 17: Respostas dos alunos à questão 3 da avaliação final. 
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 5.1.7 - Inquérito aos participantes  
 

 No final da experiência foi proposto aos participantes efectuarem um balanço das 

tarefas propostas, através de um inquérito oral. Numa das questões, foi pedido aos 

participantes que identificassem, para cada atividade, o intérprete segundo o qual que tinham 

sentido mais dificuldade em concretizar a tarefa proposta e o intérprete que tinham sentido 

maior afinidade estética. Com efeito, os seguintes gráficos demonstram as respetivas 

respostas dos participantes: 

 
 Gráfico 9: resposta dos participantes às questões de dificuldade e afinidade da tarefa #2. 

 
 Gráfico 10: resposta dos participantes às questões de dificuldade e afinidade da tarefa #3. 
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 Gráfico 11: resposta dos participantes às questões de dificuldade e afinidade da tarefa #4. 

  

 Relativamente às restantes questões “Que balanço faz de cada atividade?”, “Qual o 

balanço final da experiência? Refira aspetos positivos e negativos da mesma” e “Que 

sugestões de melhoria apresentaria para o projeto?”, os participantes acabaram por realçar a 

importância de trabalhar intérpretes com características estéticas distintas o que permitiu estar 

mais atento ao detalhe de parâmetros como o timbre, articulação, ritmo e construção frásica, 

tendo-se sentido globalmente bastante motivados para o fazer. O “Luís” e a “Beatriz” 

referiram que este tipo de trabalho foi produtivo, pois permitiu no final do mesmo o aluno 

poder encontrar mais facilmente a sua estética própria. Em relação ao trabalho de 

composição, todos relataram a dificuldade que foi colocar no papel as suas ideias, mais até 

sobre a estética de Paul Desmond. No entanto, todos os participantes destacaram, igualmente, 

a importância deste exercício na organização das ideias tendo o “Alexandre” referido que a 

composição segundo a estética de Stitt o ajudou a ser mais explícito na definição da harmonia 

enquanto improvisador. Em relação à improvisação estilística, o “Domingos”, a “Beatriz” e o 

“Ricardo” assumiram uma maior afinidade com as características de Paul Desmond, já o 

“Alexandre” confessou-se mais próximo da estética de Stitt. No caso do “Luís”, afirmou que 

sentiu maior afinidade com a expressividade de Sonny Stitt e a abordagem rítmica e melódica 

de Paul Desmond.  

 Por fim, o “Luís” sugeriu que, num próximo projeto desta natureza, houvesse um 

contacto mais efectivo e profundo com os IdR – nomeadamente através da audição e análise 

de mais excertos – no sentido de melhor compreender a estética de cada um e, por outro lado, 

o “Ricardo” sugeriu que no futuro este mesmo estudo comparativo pudesse ser efetuado com 
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saxofonistas mais actuais, nomeadamente com Michael Brecker e Joshua Redman.  

 5.2 – Análise e Discussão 
 

 Relativamente à Avaliação Diagnóstica, verifica-se que os alunos não sentiram muita 

dificuldade em distinguir os dois IdR através dos excertos dados, onde apenas os alunos 

“Beatriz”, “Alexandre” e “Domingos” – curiosamente todos do 11.o ano – erraram na 

identificação de um dos exemplos. Quanto à descrição sumária das características dos 

intérpretes, aqui os alunos já sentiram mais dificuldade, sobretudo na identificação e 

expressão. Com efeito, na categoria relativa ao som/expressividade, os alunos centraram-se 

sobretudo no timbre, tendo optado por adjetivos muito dispersos como: “fechado” / ”aberto”, 

“brilhante” / “escuro” , “redondo”, “suave”, “fumado”, “gordo”, “agressivo” e “rasgado”. Em 

relação à articulação não houve nenhuma manifestação e somente o “Domingos” e o 

“Ricardo” referiram os aspetos dinâmicos, referindo-se ao som de Stitt como “com mais 

projeção”. No que ao parâmetro do ritmo concerne, os participantes centraram-se sobretudo 

nas figuras rítmicas mais usadas pelos intérpretes, sendo que o “Domingos” e o “Luís” 

focaram a sua análise na densidade rítmica e a “Beatriz” indicou “várias dinâmicas” neste 

ponto, revelando uma certa dificuldade e/ou confusão na expressão técnica. A categoria 

melodia/harmonia revelou ser o ponto onde os participantes sentiram mais dificuldade no que 

à descrição estética diz respeito. Deste modo, o “Ricardo” e a “Beatriz” nem esboçaram um 

comentário e os “Luís” e “Domingos” optaram pela descrição do pensamento vertical e/ou 

horizontal dos intérpretes. Já o “Alexandre”, descreveu Desmond como “dentro da harmonia” 

e Stitt como “por vezes fora da harmonia”, algo que remete para o ponto da tensão harmónica. 

Os intervalos característicos dos intérpretes não foram sequer mencionados. Por fim, no 

parâmetro da construção frásica, os participantes tiveram uma abordagem semelhante 

referindo, sobretudo, o desenvolvimento motívico no caso de Desmond e a utilização de 

frases-cliché (e sua transposição) no caso de Stitt. Na última questão da avaliação diagnóstica, 

de referir que apenas a “Beatriz” e o “Domingos” acertaram no caso de Paul Desmond e o 

“Alexandre” foi o único a acertar no caso de Sonny Stitt. No entanto, os nomes avançados 

pelos participantes que não acertaram de certa forma fazem sentido pela proximidade estética, 

nomeadamente no caso de “Art Pepper” e “Lee Konitz” relativo a Paul Desmond e 

“Cannonball Adderley” no caso de “Sonny Stitt”. O aluno “Ricardo” não arriscou sequer um 

nome em ambos os casos, o que poderá revelar um certo desconhecimento das referências 

artísticas da área.  

  

 No que toca ao preenchimento em conjunto do quadro comparativo entre os dois IdR - 

Tarefa #1-, verificou-se que houve um certo consenso na descrição das categorias solicitadas. 
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Com a audição novamente dos excertos focada nos parâmetros específicos de cada categoria, 

tornou-se mais simples para os participantes identificarem e descreverem as características 

estéticas de cada IdR. Apenas o parâmetro do timbre gerou um pouco mais de discussão, 

sobretudo quando a descrição se processava através de adjetivos, onde chegou a haver 

significados distintos para cada aluno, como na expressão “brilhante”. No entanto, quando a 

descrição tímbrica passou a ser feita através da associação de vogais, as dúvidas e 

discrepâncias descritivas de certa forma dissiparam-se, passando a haver lugar a uma 

unanimidade. Nesta tarefa, os alunos mais participativos foram o “Domingos” e o “Luís” e os 

menos foram a “Beatriz” e o “Alexandre”, que tiveram mais dificuldade em identificar as 

características e em se exprimir tecnicamente.  

  

 Na Tarefa #2 foi solicitado aos participantes que interpretassem dois solos transcritos 

de Sonny Stitt e Paul Desmond – um de cada intérprete -, segundo as características 

expressivas de cada um. Com efeito, o aluno que mais se destacou na realização da tarefa com 

melhores resultados foi o “Alexandre”, que se mostrou extremamente motivado e 

demonstrando, igualmente, um excelente grau de autonomia. De uma forma geral, 

“Alexandre” conseguiu atingir os objetivos de forma bastante satisfatória em ambos os solos 

– com resultados ligeiramente superiores no solo de Paul Desmond face ao de Stitt- , tendo 

inclusive interpretado-os à velocidade original. Em sentido contrário, o “Luís” manifestou 

maior dificuldades na realização da tarefa, algo que ficou demonstrado no resultados obtidos. 

Como docente do “Luís” há três anos, tenho conhecimento que a leitura sempre foi uma 

dificuldade demonstrada pelo aluno e todas as tarefas que envolvam esta competência o aluno 

não demonstra um grande grau de motivação. Perante isto, o aluno demorou um pouco mais 

de tempo a realizar a mesma tarefa que os colegas, chegando mesmo a interpretar os solos um 

pouco mais lento que o tempo original. Não obstante esta limitação traduzida na interpretação 

pouco eficaz da melodia e ritmo em ambos os solos, o aluno tentou procurar a estética 

expressiva de cada intérprete, onde conseguiu obter resultados mais satisfatórios no caso do 

solo de Paul Desmond, tendo até conseguido “colar-se” ao laid back do IdR – por sinal até 

melhor que os colegas – apesar das suas hesitações rítmicas. Relativamente ao “Domingos”, 

não tendo sido brilhante conseguiu cumprir com os objetivos, fruto da sua motivação na 

execução da tarefa, tendo obtido resultados idênticos em ambos os solos, destacando-se, no 

entanto, a dificuldade em se aproximar do laid back de Paul Desmond e a falta de controlo na 

afinação em ambos os casos. Já a “Beatriz” e o “Ricardo” demonstraram resultados bastante 

semelhantes, sendo que a “Beatriz” revelou um pouco mais de dificuldade no domínio 

tímbrico no solo de Stitt e na reprodução rítmica no solo de Desmond  - sobretudo no laid 

back – e o “Ricardo” acusou um domínio insuficiente na afinação do solo de Sonny Stitt. De 

uma forma global, os participantes estiveram motivados – à excepção já referida do “Luís” - e 
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apresentaram níveis de autonomia interessantes, tendo obtido resultados ligeiramente 

superiores no caso do solo de Paul Desmond face ao de Sonny Stitt, salientando-se de forma 

positiva o domínio dos parâmetros da melodia e dinâmica no solo de Stitt e a articulação no 

solo de Desmond. Por outro lado, destacam-se como pontos menos positivos a dificuldade em 

dominar a afinação no solo de Stitt e o ritmo no solo de Desmond, sobretudo na interpretação 

do laid back.  

  

 Relativamente à Tarefa #3, onde os alunos tiveram de compor dois solos sobre o tema 

“Autumn Leaves”, cada um sobre as características estéticas de cada IdR, pode-se dizer que, 

globalmente, os participantes obtiveram resultados bastante semelhantes entre eles. De referir 

que os níveis globais de autonomia e motivação desceram ligeiramente, face aos registados na 

tarefa anterior. Em relação às competências técnicas no caso do solo com as características de 

Sonny Stitt, verificou-se que o parâmetro que os alunos melhor dominaram foi o ritmo, onde 

conseguiram aplicar de uma forma bastante satisfatória todas as características do intérprete. 

Por outro lado, a construção frásica revelou ser uma das fragilidades dos participantes, 

nomadamente na incorporação das frases cliché na composição. No caso da composição do 

solo com as características de Paul Desmond, não houve nenhum parâmetro que se destacasse 

tanto positiva como negativamente tendo, neste caso, os alunos obtido resultados aceitáveis, 

conseguindo aplicar globalmente todas as características estéticas do intérprete. Nesta tarefa 

nenhum aluno se destacou dos restantes, embora o “Luís” tenha revelado resultados 

ligeiramente abaixo dos colegas, muito provavelmente devido ao facto de ter de lidar com 

questões teóricas de solfejo, algo que o desmotiva – como já se tinha verificado na tarefa de 

interpretação dos solos transcritos. De referir que o “Ricardo” não estava igualmente muito 

motivado para realizar a tarefa, o que levou mesmo à não conclusão da composição segundo 

as características de Sonny Stitt – algo que pode estar relacionado com a sua postura 

descontraída relativamente a todas as atividades propostas no restante currículo pedagógico, 

facto que se verificou transversalmente durante todo o seu ciclo de formação.  

  

 A primeira parte da Tarefa #4 envolvia aferir a capacidade de improvisação estilística 

dos participantes no tema “Autumn Leaves”, onde tiveram de aplicar todas as características 

estéticas até então estudadas de cada IdR. Assim, verificou-se que os alunos corresponderam 

globalmente melhor na improvisação com base nas características de Paul Desmond do que 

no caso de Sonny Stitt, onde a capacidade de aplicar as características relativas à construção 

frásica – desenvolvimento motívico no caso de Desmond e incorporação de frases-cliché no 

caso de Stitt - acabou por ser determinante no resultado final. Verificou-se, igualmente, que 

os participantes apresentaram níveis de autocorreção inferiores no caso da improvisação sobre 

as características de Sonny Stitt, pois a aplicação das características estéticas requeria uma 
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maior velocidade de processamento da matéria temática, nomeadamente ao nível da 

construção frásica. Ainda no caso da improvisação sobre a estética de Stitt, verificou-se que o 

ritmo foi o parâmetro que os alunos melhor conseguiram dominar, nomeadamente na 

densidade e extensão das frases e, globalmente, o “Alexandre” acabou por apresentar 

resultados ligeiramente superiores relativamente aos colegas – nomeadamente ao nível do 

ritmo e construção frásica -, ao invés da “Beatriz” que revelou maior dificuldades em realizar 

a tarefa sobretudo nos parâmetros relacionados com a expressividade e construção frásica. Já 

no que concerne à improvisação segundo as características de Paul Desmond, verificou-se um 

enorme equilíbrio nos resultados dos alunos a todos os níveis, não havendo ninguém que se 

destacasse claramente dos demais. Deste modo, os parâmetros onde os alunos obtiveram 

melhores resultados foi no ritmo – nomeadamente na extensão e densidade das frases -, bem 

como na construção frásica, através do desenvolvimento motívico. 

 A segunda parte da Tarefa #4 passava por aferir as eventuais influências estéticas de 

Paul Desmond e Sonny Stitt na improvisação livre dos alunos. Com efeito, verificou-se que 

de certa forma todos os participantes foram algo influenciados pelos IdR, em diferentes 

domínios. No caso do “Ricardo” e do “Luís” a influência veio essencialmente de Paul 

Desmond, nomeadamente no que respeita ao pensamento horizontal – abordagem harmónica 

simplificada – e desenvolvimento melódico-ritmico de um motivo. Já o “Alexandre” e o 

“Domingos” foram um pouco mais influenciados por Sonny Stitt, nomeadamente ao nível da 

densidade e extensão das frases, no caso do “Domingos”, e no pensamento vertical – 

definição harmónica -, no caso do “Alexandre”. Por sua vez, a “Beatriz” revelou influências 

de ambos os intérpretes, nomeamente na densidade e extensão das frases – influência de 

Sonny Stitt – e no pensamento mais horizontal – influência de Paul Desmond. 

  

 Relativamente à Avaliação Final, constatou-se que os participantes conseguiram 

distinguir com sucesso os diversos intérpretes através dos excertos dados, mesmo com a 

introdução de um elemento surpresa, no caso Art Pepper. Relativamente à descrição das 

características estéticas de Art Pepper, verificou-se que os alunos as conseguiram identificar 

globalmente, tendo-se exprimido genericamente de forma técnica e objetiva em todos os 

parâmetros. A “Beatriz” revelou-se mais parca na descrição e o “Luís”, pelo contrário, mais 

pormenorizado relativamente aos tópicos solicitados. No tópico da expressividade/som as 

descrições foram essencialmente viradas para a descrição do timbre, à excepção do “Luís” 

que referiu também a articulação. Relativamente ao ritmo, os alunos focaram-se 

essencialmente nas figuras usadas pelo intérprete, tendo o “Domingos” também introduzido o 

double time feel e o “Luís” a polirritmia. No tópico da Harmonia/Melodia os alunos focaram-

se no pensamento horizontal e/ou vertical e, por fim, na construção frásica foi referido o 

desenvolvimento motívico e a extensão das frases – no caso do “Domingos” e do “Ricardo”. 
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Por fim, de referir que curiosamente nenhum dos participantes conseguiu acertar no intérprete 

surpresa, tendo quase todos indicado o músico Cannonball Adderley – e o Charlie Parker, no 

caso do “Ricardo”, algo que se pode justificar pelo facto de Art Pepper não ser um intérprete 

tão reconhecido como Cannonball, Parker ou mesmo Stitt e Desmond.  

  

 No que toca ao inquérito realizado aos participantes, constatou-se que o intérprete que, 

globalmente, os participantes sentiram maior dificuldade em lidar com a sua estética foi 

Sonny Stitt - à excepção do trabalho de composição, onde Paul Desmond aparenta ter criado 

um pouco mais obstáculo na realização da mesma. Este facto explicou-se, segundo os 

participantes, porque se no caso de Stitt havia uma data de frases cliché como ponto de 

partida, no caso do Desmond tal não se verificava, tornando mais difícil o início da 

construção das próprias ideias. No que toca ao intérprete em que os participante sentiram 

maior afinidade estética destaca-se, claramente, o Paul Desmond em todas as atividades, 

sendo que apenas o “Alexandre” sentiu maior ligação com a abordagem estilística de Sonny 

Stitt ao longo do projeto.  

 

 Realizando agora um balanço global dos resultados, constata-se que os alunos se 

mantiveram motivados ao longo das tarefas propostas, à excepção de um ou outro caso 

pontual já relatado, sendo que esses aspetos motivacionais podem explicar a menor adesão 

num ou noutro estudo e podem estar sustentados nas questões pessoais ou na minha ineficácia 

enquanto professor, através da forma como propus as tarefas, que pode não ter sido 

suficientemente motivadora. Comparando os resultados da Avaliação Diagnóstica e Final, 

verifica-se que os alunos melhoraram substancialmente ao nível da descrição das 

características estéticas, nomeadamente numa abordagem mais técnica e organizada dos 

tópicos - de relembrar que na avaliação diagnóstica tanto a “Beatriz” como o “Ricardo” não 

efectuaram qualquer descrição em alguns dos tópicos solicitados. Relacionando as tarefas de 

interpretação, composição e improvisação estilística, verifica-se que, no caso de Sonny Stitt, 

os alunos conseguiram globalmente resultados satisfatórios na aplicação das características 

estéticas na tarefa de interpretação e composição, mas tiveram depois dificuldades em 

articulá-las na parte da improvisação estilística, tendo obtido resultados inferiores, 

nomeadamente no que concerne à construção frásica. É certo que, dado o âmbito temporal 

deste estudo, se torna complicado verificar uma implementação de vocabulário específico por 

parte dos participamentes de forma consistente. No entanto, projectando para um espaço 

temporal mais alargado, talvez faça sentido criar estratégias específicas para resolver o 

problema da assimilação e contextualização desse vocabulário, onde proponho, por exemplo, 

dois exercícios: a) interpretar na estrutura harmónica do tema apenas as frases cliché de 

Sonny Stitt referentes a um determinado acorde/progressão, preenchendo com pausas os 
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restantes compassos da estrutura – no sentido de o aluno visualizar e inferir o local de 

aplicação das frases cliché;  b) interpretar na estrutura harmónica do tema as frases cliché de 

Sonny Stitt referentes a um determinado acorde/progressão, preenchendo com improvisação 

os restantes compassos da estrutura, de acordo com a estética do IdR, tentando fundir 

esteticamente as frases cliché com o restante fraseado. Apesar de não ter sido efetuado um 

estudo neste projeto sobre o desenvolvimento dos processos cognitivos envolvidos na 

improvisação, esta questão da dificuldade evidenciada pelos participantes em improvisar 

segundo a estética de Sonny Stitt pode ser explicada à luz de teoria emergentes de certos 

autores, nomeadamente Kratus, que afirma que a última fase de improvisação a desenvolver é 

a estilística, antes da improvisação pessoal, vindo demonstrar que todo este processo de 

aquisição de vocabulário específico é complexo e demorado. 

 No caso de Paul Desmond os alunos foram mais constantes, tendo conseguido, de certa 

forma, aplicar na improvisação as características estéticas trabalhadas nas tarefas de 

interpretação e composição estéticas. De uma forma geral o aluno que conseguiu atingir 

melhores resultados foi o “Alexandre”, ao invés, a “Beatriz” e o “Luís” manifestaram 

resultados menos positivos que os colegas.  

 

 

 

 5.3 – Limitações 
   

 A realização das tarefas deste projeto por parte dos participantes esteve sujeita a um 

conjunto de limitações que poderão ter influenciado os resultados finais. Neste sentido, todos 

os alunos estavam inicialmente expostos às mesmas tarefas e objetivos, não obstante o seu 

nível no curso, experiência musical ou mesmo o tipo de instrumento – saxofone alto, tenor ou 

barítono. Com efeito, verificou-se que, no caso do “Luís”, as suas dificuldades relativas à 

leitura poderão ter influenciado os resultados das tarefas de interpretação e composição. No 

caso da interpretação, porque demora bastante mais tempo que os colegas a fazer a leitura, e 

no caso da composição, porque apresenta dificuldades na articulação da audiação com a 

escrita, levando-o a uma desmotivação acentuada. Veja-se, por exemplo, no caso da 

improvisação de Paul Desmond, onde esteve a um nível semelhante aos colegas e bastante 

superior comparativamente aos seus resultados nas tarefas de interpretação e composição 

estilística. A questão do tipo de instrumento colocou-se sobretudo na tarefa de interpretação 

dos solos transcritos, onde a mudança de registo – por força da discrepância entre o 

instrumento tocado pelo aluno e o instrumento do IdR – pode ter influenciado a 

expressividade, nomeadamente ao nível do timbre.  
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 Outra limitação que pode ter conduzido a resultados menos conseguidos, manifestou-se 

tanto na avaliação diagnóstica como na final, nomeadamente nas questões de descrição das 

características estéticas, onde não estavam plasmados os sub-tópicos sobre os quais os alunos 

se deveriam referir. Facto que causou algum conflito e desorganização das ideias por parte 

dos participantes nalguns parâmetros, nomeadamente no tópico da extensão das frases, que de 

facto pode ser visto como integrante tanto no parâmetro do ritmo, como no da construção 

frásica. 

 Na tarefa de preenchimento em conjunto do quadro comparativo - tarefa #1-, a falta de 

transcrições dos excertos utilizados poderá ter limitado a identificação mais objetiva das 

características dos IdR, algo que acabou por ser corrigido na aula seguinte de grupo, aquando 

da preparação da tarefa de composição estilística.  

 A avaliação das tarefas é um processo muito complexo e delicado. Com efeito, uma 

grande limitação que acabou por ser transversal às tarefas de interpretação, composição e 

improvisação estilísticas - tarefas #2, #3 e #4, respetivamente -, está relacionada com a 

avaliação das mesmas, nomeadamente na extensão da análise das rating scales, algo que 

merece uma profunda análise e revisão. Por exemplo, na tarefa de interpretação dos solos - 

tarefa #2-  o “Luís” esteve algo hesitante em muitas células rítmicas, mas por outro lado 

quando estava seguro foi o aluno que melhor conseguiu interpretar o laid back de Paul 

Desmond. No entanto, o parâmetro avaliado era global - o ritmo, no caso -, o que levou a um 

resultado final médio que não espelha todo o domínio das competências evidenciadas pelo 

aluno na tarefa. De igual forma, na tarefa #4 de improvisação estilística um aluno, por 

exemplo, pode ter sido mais forte na articulação relativamente ao timbre – segundo o IdR – 

mas o parâmetro avaliado era mais global, no caso a expressividade.  

 No que toca à tarefa de composição de solos, por questões de limitação de tempo a 

mesma não pôde ser realizada inteiramente na sala da aula, pelo que não houve um 

acompanhamento mais permanente e personalizado por parte do docente, tendo ficado, desta 

forma, a realização da mesma um pouco à mercê da organização e autonomia dos próprios 

participantes, o que poderá ter conduzido a alguma desmotivação – sobretudo nos alunos de 

final ciclo, face à sobrecarga das tarefas extra-letivas que os acompanham. 

 Por fim, o inquérito realizado aos participantes pecou sob vários aspetos. Em primeiro 

lugar, o facto de ter sido realizado oralmente e em conjunto, algumas respostas de 

determinados participantes poderão ter condicionado as respostas de outros colegas. A 

natureza do inquérito não facilitou, igualmente, na recolha à posteriori dos resultados, uma 

vez que estavam patentes numa gravação áudio e não plasmados em formato de papel. Por 

outro lado, as questões colocadas aos participantes poderiam ter sido mais bem estruturadas, 

no sentido de obter informações mais precisas relativamente à avaliação da ação educativa. 
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  Conclusões  
 

 Com o presente projeto espero contribuir com um conjunto de dados e reflexões que 

possam optimizar o sistema de ensino de Jazz que actualmente vigora, nomeadamente no 

ensino e aprendizagem da interpretação e improvisação estilísticas. A ideia de propor um 

estudo comparativo de IdR foi, em si mesmo, o ponto de partida para a construção de uma 

metodologia de trabalho em sala de aula e que foi efetivamente implementada. Tal ideia 

prende-se com o facto de, como referi, se verificar uma lacuna considerável no que toca à 

aprendizagem da improvisação estilística pela maioria dos alunos de jazz, concretamente nos 

meus alunos de saxofone, situação que me parece dever-se a um certo vazio curricular, 

nomeadamente no que concerne a práticas educativas devidamente organizadas, 

sistematizadas e instituídas para o efeito. Apesar de a improvisação estilística ser, pela 

bibliografia consultada, bem como pela minha própria experiência, um processo ultimado de 

realização e desempenho, tal consideração parece-me justificar apenas parte do problema – 

como, aliás, apesar das referidas limitações, pude constatar através do estudo realizado. Este 

conjunto de inquietações e reflexões materializa-se, assim, no presente projeto, que mais não 

é do que uma proposta de caminhos de exploração musical e didática tendo em vista a 

expansão daquilo que constitui uma das mais proeminentes e complexas dimensões do 

processo de improvisação jazzística – a compreensão e, simultaneamente, aplicação no 

desempenho e jogo criativo, de discursos estilisticamente coerentes e conectados com a 

própria história do jazz e seus intérpretes. 

 O estudo efetuado no CMJ durante o ano letivo de 2015/2016 com a classe de 

saxofonistas de Jazz, permitiu concluir que a metodologia concebida e usada, contribuiu para 

o desenvolvimento da improvisação estilística dos alunos envolvidos na experiência. Para tal, 

a mesma foi sustentada em estratégias que apelam sobretudo para uma abordagem de 

natureza comparativa, nomeadamente entre os dois IdR – no caso Sonny Stitt e Paul 

Desmond - através da análise, interpretação e composição. Embora tivesse sido realizado 

numa escala e num período relativamente curtos é possível, pois, concluir que a experiência 

proposta desenvolveu a capacidade de improvisação estilística dos alunos participantes nesta 

experiência de acordo com os IdR estudados. No entanto, foram encontradas algumas 

limitações e fragilidades que acompanharam o projeto, que já foram anteriormente descritas e 

que deverão ser alvo de reflexão no desenvolvimento do modelo apresentado.  

 Uma conclusão que se retirou da análise comparativa efetuada entre os dois IdR é que, 

não obstante Stitt e Desmond terem nascido no mesmo ano, partilhado o mesmo instrumento 

– o Saxofone - e interpretado o mesmo tipo de repertório, ambos escolheram estéticas 

musicais algo distintas. Algo que reflecte de sobremaneira a multiplicidade de “vozes” que o 
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próprio Jazz encerra, o que remete desde logo para a reflexão sobre caminhos e possibilidades 

de ensino e aprendizagem a desenvolver no que concerne a processos interpretativos e 

improvisativos, nomeadamente no Jazz, tirando partido dessa mesma diversidade e 

complexidade estilísticas. 

 Outra conclusão que se pode retirar deste projeto, é que se verifica ser pertinente 

despender tempo a estudar a estética de intérpretes, nomeadamente na realização de uma 

análise musical profunda que permita construir uma base científica para empreender um 

estudo sobre as características estilísticas dos mesmos. 

 Por outro lado conclui-se, igualmente, que é pertinente colocar IdR em confronto. Isto 

é, comparar conteúdos musicais de dois intérpretes parece motivar os alunos nas tarefas 

letivas, segundo os testemunhos dos próprios, algo que se aparenta reflectir num crescimento 

estilístico improvisacional dos mesmos. Pessoalmente como professor, senti-me mais 

orientado, ajudando-me a determinar um rumo para trabalhar a interpretação e improvisação 

estilística, algo que foi corroborado pelos próprios alunos no inquérito final realizado.  

 Este projeto levou a concluir, de igual modo, que a metodologia concebida e utilizada 

contribuiu para o desenvolvimento da identificação e distinção estética das características de 

IdR, por parte dos participantes envolvidos na experiência. Facto que ficou demonstrado na 

evolução da expressão mais técnica e objetiva com que os participantes passaram a descrever 

as características de cada IdR ao longo do projeto.    

 Uma outra conclusão retirada deste projeto, é que a evolução da improvisação 

estilística não é linear, diferindo consoante o IdR em estudo. Esta conclusão advém dos 

resultados obtidos, que espelharam a dificuldade demonstrada pelos alunos na improvisação 

estilística segundo as características de Stitt, face a uma menor dificuldade evidenciada 

relativamente às características de Desmond. Tal evidência, leva a concluir que existem 

estéticas mais complexas que outras, algo que deve ser considerado na organização dos 

programas e na elaboração dos objetivos propostos. Este aspeto, dada a sua complexidade, 

merece uma reflexão mais aprofundada pelos agentes educativos.  

 Apesar de não ser o foco do estudo em questão, pode-se concluir que na tarefa de 

improvisação livre os alunos de certa forma acabaram por espelhar algumas influências dos 

IdR estudados, embora apenas em determinados parâmetros estéticos. Este facto aponta 

claramente para o passo seguinte deste projeto, que será avaliar o impacto do estudo da  

improvisação estilística na improvisação pessoal, eventualmente medindo e aferindo com um 

método muito semelhante ao aqui proposto neste trabalho. 

 Com base nos resultados obtidos e no feedback dado pelos participantes, pode-se 

concluir que o aprofundamento de algumas tarefas propostas poderá trazer melhores 

resultados no que ao domínio da improvisação estilística diz respeito. Por um lado, a audição 

e análise de mais excertos representativos dos IdR poderá levar a uma melhor compreensão 
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teórica das características estéticas de cada um. Por outro, ainda, a realização de mais tarefas 

de composição estilística noutros temas com diferentes características harmónicas e 

estruturais poderá levar a uma maior compreensão e domínio das características estéticas de 

cada IdR. Tendo ainda em conta os resultados obtidos e o feedback dos participantes, conclui-

se que, numa perspectiva de optimizar este projeto, talvez fizesse sentido no futuro amplificar 

o período de implementação do mesmo para um ano letivo ou mesmo mais e ter, de igual 

forma, um universo de estudo mais alargado com IdR adequados ao instrumento de eleição de 

cada aluno. 

 Em suma, o modelo didático concebido e posto em prática no presente projeto parece, 

pois, constituir um caminho possível a empreender com outros autores e contextos. Não 

excluindo outras formas de trabalho, o presente projeto apresenta, então, uma proposta de 

reflexão e ação que, sob o ponto de vista educativo, tendo dado frutos num conjunto restrito 

de alunos, pode ajudar a melhorar e a desenvolver o ensino e aprendizagem da interpretação e 

improvisação estilística do jazz contribuindo, deste modo, para um aperfeiçoamento do ainda 

jovem currículo das escolas profissionais de música do nosso país. 
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 Anexo 1 – Lista de solos analisados de Sonny Stitt e Paul 

Desmond 

 
 1.1 - Sonny Stitt  

 

  

 Disco 
 An

o 
 Editora  Temas (autores) 

 “Sonny Stitt Plays 

Arrangements From The Pen 

Of Quincy Jones” 

 195

5 

 Royal Roost  - “Sonny's Bunny" (Quincy Jones) 

 - "Shine On, Harvest Moon" (Nora 

Bayes)  

 - "Love Walked In" (George 

Gershwin, Ira Gershwin)  

 - "If You Could See Me Now" 

(Tadd Dameron, Carl Sigman) 

 - "Stardust" (Hoagy Carmichael, 

Mitchell Parish)  

 - "Lover" (Hart, Rogers)  

 “Jazz at the Hi-Hat”  195

5 

 Royal Roost - - “Why Do I Love You” (Stitt) 

- - "Tri-Horn Blues" (Stitt) 

- - "My Melancholy Baby" (Ernie 

Burnett, George A. Norton) 

 “Sonny Stitt, Sonny Stitt, 

Sonny Stitt, Sonny Stitt” 

 1957  Royal Roost  - "There Will Never Be Another 

You" (Harry Warren, Mack Gordon)                   

-  "The Nearness of You" (Hoagy 

Carmichael, Ned Washington)  

 - "If I Should Lose You" (Ralph 

Rainger, Leo Robin)  

 -"Blues for Bobby" (Sonny Stitt) 

 - “Strike Up The Band” 

(Gershwin) 

 “Sonny Stitt/Bud Powell/J. 

J. Johnson” 

 1957  Prestige  - "Bud's Blues" (Bud Powel) 

 - "Fine and Dandy" (Paul James, 

Kay Swift)   

 -"Strike Up the Band" (George 

Gershwin, Ira Gershwin)  

 - "I Want to Be Happy" (Irving 

Caesar, Vincent Youmans) 

 “Kaleidoscope”  1957  Prestige - "Stitt's It" (Stitt) 
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- “Blazin” (Stitt) 

 “Sonny Stitt”  1958  Argo Records  - Cool Blues (C. Parker) 

 “Sonny Stitt Sits in with 

the Oscar Peterson Trio” 

 1959  Verve  - "I Can't Give You Anything But 

Love" (Dorothy Fields, Jimmy McHugh)  

 - "Au Privave" (Charlie Parker)  

 - "The Gypsy" (Billy Reid)  

 - "I'll Remember April" (Gene de 

Paul, Patricia Johnston, Don Raye)  

 - "Scrapple from the Apple" 

(Charlie Parker) 

 - "Moten Swing" (Benny Moten)  

 - "Blues for Pres, Sweets, Ben and 

All the Other Funky Ones" (Stitt) 

 - "Easy Does It" (Sy Oliver, 

Trummy Young) 

 “Soul Summit”  1962  Prestige  "Dumplin'" (Sonny Stitt) 

 “Now!”  1963  Impulse!  "Touchy" (S. Stitt) 

 “Sonny Stitt & the Top 

Brass” 
 1963  Atlantic  "Stittsie" (S. Stitt) 

 “Stitt Plays Bird”  1964  Atlantic  - "Ornithology" (Harris, Parker)  

 - "Scrapple from the Apple" (Parker) 

 - "My Little Suede Shoes" (Parker) 

 - "Parker's Mood" (Parker) 

 - "Au Privave" (Parker) 

 - "Koko" (Parker) 

 - "Confirmation" (Parker) 

 - "Hootie Blues" (McShann) 

 - "Constellation" (Parker) 

 “Tune-Up”  1972  Cobblestone  - Groovin High (D. Gillespie) 

 “Constellation”  1972  Cobblestone  - "Webb City" (Bud Powell)  

 - "By Accident" (Sonny Stitt)  

      - "Casbah" (Tadd Dameron) 

 “12!”  1973  Muse  - “12!” (S. Stitt) 

 “The Champ”  1974  Muse Records - "The Champ" (Gillespie)  

- "The Midgets" (Newman)  

 - "The Eternal Triangle" (Stitt) 

 “Dumpy Mama”  1975  Flying 

Dutchman 

 - “Jason” (Sonny Stitt) 

 “My Buddy: Sonny Stitt 

Plays for Gene Ammons” 
 1976  Muse  - "You Can Depend On Me" (C. 

Carpenter, L. Dunlap, Earl Hines) 

 “I Remember Bird”  1977  Catalyst  - "Watch What Happens" (Michel 

Legrand)  
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 - "Streamlined Stanley" (S. Stitt) 

 “Sonny Stitt with Strings: 

A Tribute to Duke Ellington” 
 1977  Catalyst  - "Cotton Tail" (Duke Ellington) 

  

   

1.2 - Paul Desmond  

 

 Disco 
 An

o 
 Editora  Temas (autores) 

“The Paul Desmond Quartet 

– feat Don Elliot” 
1956 Fantasy  - Everything Happens To Me 

(Addair, Dennis) 

 - Line for Lyons (Mulligan) 

“Dave Digs Disney” 1957 Columbia  - "When You Wish Upon A Star" (L. 

Harline, N. Washington)  

 - "Some Day My Prince Will Come” 

(Frank Churchill, Larry Morey) 

“Time Out” 1959 Columbia - “Take Five” (Dave Brubeck) 

“First Place Again” 1959 Warner  - "I Get a Kick Out of You" (Cole 

Porter)  

 - "East of the Sun (and West of the 

Moon)" (Brooks Bowman)  

 - "Time After Time" (Jule Styne, 

Sammy Cahn) 

“Time Further Out” 1961 Columbia/Legacy - It’s a Raggy Waltz (Brubeck) 

“Desmond Blue” 1962 RCA Victor - "My Funny Valentine" (Richard 

Rodgers, Lorenz Hart) 

- "Then I'll Be Tired of You" (Arthur 

Schwartz, Yip Harburg) 

- “Like Someone in Love” (Van 

Hausen, Burke) 

- “Body and Soul” (Green, Heyman) 

“Two of a mind” 1962 RCA Victor  - "All the Things You Are" 

(Jerome Kernl, Oscar Hammerstein II)  

 - "Two of a Mind" (Paul 

Desmond)   

  - "Out of Nowhere" (Johnny Green, 

Edward Heyman) 

“Take Ten” 1963 RCA Victor  - "Take Ten" (Paul Desmond) 

 - "El Prince" (Paul Desmond) 

 - "Embarcadero" (Paul Desmond) 

 - "Theme from "Black Orpheus"" (Luiz 

Bonfá, Antônio Maria) 
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“Bossa Antiqua” 1965 RCA Victor  - "Bossa Antigua" (Paul Desmond) 

 - "The Night Has a Thousand Eyes" 

(J. Brainin, B. Bernier)   

 - "Samba Cantina" (. Desmond) 

 - "Curacao Doloroso" (P. Desmond) 

 - "Aliança" (Paul Desmond) 

 - "The Girl from East 9th Street" (P. 

Desmond) 
“Glad To Be Unhappy” 1965 RCA Victor - "Any Other Time" (Paul Desmond) 
“Easy Living” 1966 RCA Victor  - "Polka Dots and Moonbeams" (J. 

Van Heusen, J. Burke)  

 - "Here's That Rainy Day" (Van 

Heusen, Burke)  

 - "Bewitched" (R. Rogers, L. Hart)  

 - "Easy Living" (R. Rainger, L. Robin) 
“Buried Treasures” 1967 Columbia - “Sweet Georgia Brown” (Ben Bernie, 

Kenneth Casey, Maceo Pinkard) 
“Summertime” 1969 A&M/CTI  - "Emily" (Mandel, Mercer) 

 - “Where is Love?” (Bart) 
“Concierto” 1975 CTI - “You'd Be So Nice to Come Home 

To" (Cole Porter) 
“Pure Desmond” 1975 CTI  - "Just Squeeze Me" (Duke 

Ellington, Lee Gaines)  

  - "I'm Old Fashioned" (Jerome Kern, 

Johnny Mercer) 

 - "Everything I Love" (Porter) 

 - “Wave” (A. C. Jobim) 
“The Best Thing For You” 1977 A&M - How Deep Is The Ocean (Irving 

Berlin) 
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Anexo 2 – Rating Scales 
 
 
2.1 - Tarefa #2 – Interpretação de Solos 
 
Grelha de avaliação  

  

 Competências técnicas (75 %) Competências 

transversais (25 %) Total 
 

Melodia Ritmo  

 

Timbre Dinâmica Articulação Afinação 

Autonomia 

/Autocorreção Motivação 

 12,5 % 12,5% 12,5% 12,5 % 12,5 % 12,5% 12,5 % 12,5% 100 % 

Aluno          

 

 Rating Scales 

 
 Melodia  

 

1- interpretação da melodia muito díspar e pouco precisa 

2- interpretação da melodia de acordo com o IdR, embora com muitas incorrecções 

3- interpretação da melodia de acordo com o IdR, embora com incorrecções residuais 

4- interpretação da melodia de acordo com o IdR  

 

 Ritmo  

 

1- interpretação do ritmo muito díspar e pouco precisa 

2- interpretação do ritmo de acordo com o IdR, embora com muitas incorrecções 

3- interpretação do ritmo de acordo com o IdR, embora com incorrecções residuais 

4- interpretação do ritmo de acordo com o IdR 

 

 Timbre  

 

1 – definição do timbre pouco clara e difusa e em desacordo com o IdR  

2 – definição do timbre pouco clara e difusa e constantemente deslocado do IdR 

3 – definição clara do timbre, mas por vezes deslocado do IdR 

4 – definição clara do timbre e de acordo com o IdR 
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 Dinâmica:  

 

1 – interpretação com dinâmica fixa ao longo do excerto 

2 – interpretação com variação de dinâmica, mas sem atender ao IdR 

3 – interpretação com variação de dinâmica de acordo com IdR, embora com algumas hesitações / 

incorreções 

4 – interpretação com variação de dinâmica de acordo com o IdR  

 

Articulação:  

 

1- interpretação com articulação fixa/rígida ao longo do excerto  

2- interpretação com variação de articulação, mas sem atender ao IdR  

3- interpretação com variação de articulação e de acordo com o IdR, embora com algumas imprecisões  

4- interpretação com variação de articulação e de acordo com o IdR 

 

 

Afinação   

 

1- afinação muito imprecisa e inconstante em toda a interpretação e sem atender ao IdR 

2 – afinação algo imprecisa em quase toda a interpretação, de acordo com o IdR mas com bastantes 

incorrecções  

3 – afinação precisa e de acordo com o IdR, embora com algumas incorrecções 

4 – controlo de afinação perfeito e de acordo com o IdR 

 

Autonomia /Autocorreção  

 

1 – aluno conseguiu realizar  apenas parte da tarefa com a ajuda do professor 

2 – aluno conseguiu realizar apenas parte da tarefa sem a ajuda do professor 

3 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa com a ajuda do professor 

4 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa sem a ajuda do professor 

 

Motivação  

 

1 - Aluno realizou apenas parte da tarefa com muito reforço motivacional do professor 

2- Aluno realizou toda a tarefa com muito reforço motivacional do professor 

3- Aluno realizou toda a tarefa com algum reforço motivacional do professor 

4 – Aluno realizou toda a tarefa sem reforço motivacional do professor 
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 2.2- Tarefa #3 – Composição estilística  

 

  Grelha de Avaliação 

 

 
Competências técnicas 

Competências 

transversais (25 %) Total 

  Ritmo Melodia / Harmonia 
Construção 

frásica 

Autonomia 

/Autocorreção 
Motivação 

 25 % 25 % 25 % 12,5 % 12,5 % 100 % 

Aluno       

 

 Rating Scales 

 
Ritmo: 

 

1- aplicou características rítmicas diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características rítmicas do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características rítmicas do IdR e conseguiu articular, embora com algumas 

dificuldades. 

4- aplicou todas características rítmicas do IdR e consegui articular sem dificuldade.  

 

Características Sonny Stitt: frases longas, densidade elevada, fraseado à base de colcheias (com 

algumas tercinas) e uso frequente do double-time feel.  

 

Características Paul Desmond: alternância entre frases curtas e longas; pouca densidade (em regra); 

muita diversidade rítmica (deslocamento); alguma polirritmia (4 vs 3) 

 

Melodia/Harmonia: 

 

1- aplicou características melódico-harmónicas diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características melódico-harmónicas do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características melódico-harmónicas do IdR e conseguiu articular, embora com 

algumas dificuldades. 

4- aplicou todas características melódico-harmónicas do IdR e conseguiu articular sem dificuldade  

 

Características Sonny Stitt: pensamento vertical; alguma tensão harmónica em acordes dominantes 

(escala alterada); intervalos diatónicos, de terceira e cromatismos.  

Características Paul Desmond: pensamento horizontal (abordagem harmónica simplificada); pouca 

tensão harmónica; intervalos diatónicos, 3.as e 5.as 
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Construção frásica:  

 

1- aplicou características de construção frásica diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características de construção frásica do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características de construção frásica do IdR e conseguiu articular, embora com 

algumas dificuldades. 

4- aplicou todas características de construção frásica do IdR e conseguiu articular sem dificuldade. 

 

Características Sonny Stitt: frases cliché para acordes dominantes, progressão II V I maior e menor. 

 

Características Paul Desmond: desenvolvimento motívico frequente (padrões diatónicos; deslocamento 

rítmico) 

 

Autonomia /Autocorreção  

 

1 – aluno conseguiu realizar  apenas parte da tarefa com a ajuda do professor 

2 – aluno conseguiu realizar apenas parte da tarefa sem a ajuda do professor 

3 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa com a ajuda do professor 

4 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa sem a ajuda do professor 

 

Motivação  

 

1 - Aluno realizou apenas parte da tarefa com muito reforço motivacional do professor 

2- Aluno realizou toda a tarefa com muito reforço motivacional do professor 

3- Aluno realizou toda a tarefa com algum reforço motivacional do professor 

4 – Aluno realizou toda a tarefa sem reforço motivacional do professor 
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 2.3.  Tarefa #4 – Improvisação estilística  

  

 Grelha de avaliação 

  

 
Competências técnicas 

Competências 

transversais (25 %) Total 

  Expressividade Ritmo 
Melodia / 

Harmonia 

Construção 

frásica 

Autonomia 

/Autocorreção 
Motivação 

 20 % 20 % 20 % 20 % 12,5 % 12,5 % 100 % 

Aluno        

 

Rating Scales 

 
Expressividade: 

 

1- aplicou características expressivas diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características expressivas do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características expressivas do IdR e conseguiu articular, embora com algumas 

dificuldades. 

4- aplicou todas características expressivas do IdR e conseguiu articular sem dificuldade.  

 

Características Sonny Stitt: timbre “aberto” e “brilhante” (vogais “a” e “e”); dinâmicas: mf > f (sem 

ghost notes); articulação: leggatto e stacatto (por vezes), acentuação na inversão do sentido melódico.  

 

Características Paul Desmond: timbre “fechado” e “escuro” (vogais “o” e “u”); dinâmicas: pp > f (com 

ghost notes); articulação: leggatto e stacatto (por vezes), acentuação na inversão do sentido melódico.  

 

Ritmo: 

 

1- aplicou características rítmicas diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características rítmicas do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características rítmicas do IdR e conseguiu articular, embora com algumas 

dificuldades. 

4- aplicou todas características rítmicas do IdR e conseguiu articular sem dificuldade.  

 

Características Sonny Stitt: frases longas, densidade elevada, fraseado à base de colcheias (com 

algumas tercinas) e uso frequente do double-time feel.  

Características Paul Desmond: alternância entre frases curtas e longas; pouca densidade (em regra); 

muita diversidade rítmica (deslocamento); alguma polirritmia (4 vs 3) 
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Melodia/Harmonia: 

 

1- aplicou características melódico-harmónicas diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características melódico-harmónicas do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características melódico-harmónicas do IdR e conseguiu articular, embora com 

algumas dificuldades. 

4- aplicou todas características melódico-harmónicas do IdR e conseguiu articular sem dificuldade  

 

Características Sonny Stitt: pensamento vertical; alguma tensão harmónica em acordes dominantes 

(escala alterada); intervalos diatónicos, de terceira e cromatismos.  

 

Características Paul Desmond: pensamento horizontal (abordagem harmónica simplificada); pouca 

tensão harmónica; intervalos diatónicos, 3.as e 5.as 

 

Construção frásica:  

 

1- aplicou características de construção frásica diferentes do IdR 

2- aplicou algumas características de construção frásica do IdR mas sem conseguir articular 

3- aplicou algumas características de construção frásica do IdR e conseguiu articular, embora com 

algumas dificuldades. 

4- aplicou todas características de construção frásica do IdR e conseguiu articular sem dificuldade. 

 

Características Sonny Stitt: frases cliché para acordes dominantes, progressão II V I maior e menor. 

 

Características Paul Desmond: desenvolvimento motívico frequente (padrões diatónicos; deslocamento 

rítmico) 

 

Autonomia /Autocorreção  

 

1 – aluno conseguiu realizar  apenas parte da tarefa com a ajuda do professor 

2 – aluno conseguiu realizar apenas parte da tarefa sem a ajuda do professor 

3 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa com a ajuda do professor 

4 – aluno conseguiu realizar toda a tarefa sem a ajuda do professor 

 

Motivação  

 

1 - Aluno realizou apenas parte da tarefa com muito reforço motivacional do professor 

2- Aluno realizou toda a tarefa com muito reforço motivacional do professor 

3- Aluno realizou toda a tarefa com algum reforço motivacional do professor 
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4 – Aluno realizou toda a tarefa sem reforço motivacional do professor 

ANEXO 3 – DOSSIER PEDAGÓGICO 
 

Sonny Stitt vs Paul Desmond | Estudo Comparativo 
 

 
Sonny Stitt (características) 

 
1. Ritmo  

 
1.1 -  Extensão das frases: geralmente longa. 

 
1.2 – Densidade Rítmica: muita (double-time feel muito frequente) 

 
1.3 -  Diversidade Rítmica: pouca (à base de colcheias, algumas tercinas e double-

time feel) 
 

1.4 – Polirritmia: pouco relevante 
 
 

2. Melodia/Harmonia 
 

2.1 -  Pensamento vertical/horizontal: vertical 
 

2.2 – Tensão harmónica: alguma (sobretudo em acordes dominantes) 
 

2.3 -  Intervalos melódicos característicos: graus conjuntos e 3as e cromáticos 
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 Fig 1: Excerto do solo de Sonny Stitt no tema “Fine and Dandy”, (disco “Sonny Stitt, Bud Powell e J J 
Johnson”, de 1957).  
 
 Análise Rítmica do excerto:  
 
 - Longa extensão da frase principal (do compasso 15 a 28), a sua elevada densidade 
rítmica e a reduzida diversidade rítmica (essencialmente em colcheias) 
 
 Análise melódica/harmónica do excerto: 
 
 - Pensamento vertical: melodia em função da progressão harmónica (relação direta e 
descritiva) 
 
 - Graus conjuntos (compasso 19, compasso 22 e 23) e terceiras (compassos 20 e 21, 
30 e 31) 
 - Cromatismos (compassos 22 e 25) 
 
 -Tensão harmónica: utilização da 9.a menor em acordes dominantes (compassos 24 e 
31). 
 
 

3. Construção frásica 
 

3.1 -  Desenvolvimento motívico: pouco relevante e previsível. 
 

3.2 – Frases cliché: muito frequente. 
 
 

3.2.1 – II V I Maiores: 
 

 
             6   7   6   5    3  1  5      4   2   3  8 
 
 Fig. 2: Frase cliché para a progressão II V I maior (excerto do solo “Eternal Triangle” 
do álbum “Sonny Side Up” de 1957) 
 
 

3.2.2 - II V I Menores: 
 

         
                                          3  2   5  4  3   5 7 b9 1  5   5  2  3 
  
 Fig. 3: Frase cliché para a progressão II V I menor (excerto do solo “Strike Up The 
Band” do álbum “Sonny Stitt, Bud Powell & J.J. Johnson” de 1957) 
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3.2.3 – Acordes dominantes: 
 

          
                          #9 b9  #5  7     5 
   
 Fig. 4: Frase cliché para os acordes dominantes – modo alterado (excerto do solo 
“12!” do álbum “12!” de 1959) 
 
 
 
 

Paul Desmond (características) 
 
 

1. Ritmo  
 

1.1 -  Extensão das frases: alternância entre curtas e longas 
 

1.2 – Densidade Rítmica: geralmente reduzida 
 

1.3 -  Diversidade Rítmica: elevada (pouco previsível) 
 

1.4 – Polirritmia: alguma (3 vs 4) 
 
 

2. Melodia/Harmonia 
 

2.1-  Pensamento vertical/horizontal: horizontal (simplificação harmónica) 
 

2.2 – Tensão harmónica: pouco relevante 
 

2.3 -  Intervalos melódicos característicos: sequências diatónicas, graus 
conjuntos, 3as e 5as) 

 
 

3. Construção frásica 
 

3.1 -  Desenvolvimento motívico: muito frequente 
 

3.2 – Frases cliché: quase inexistente 
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 Fig 5: Excerto do solo de Paul Desmond no tema “All The Things You Are”, (disco 
“Two of a Mind” gravado em 1962 ).  
 
 
 Análise Rítmica do excerto:  
 
 - Alternância entre frases longas (compassos 35 a 43 e 52 a 55) com frases curtas (44 
a 45, 47 a 48, 48 a 49, 50 a 51) 
  - Deslocamento ritmico (44 a 45, 47 a 48) 
 - Densidade pouco elevada: frases longas com pausas e/ou notas longas (35 a 43) 
 
 Análise melódica/harmónica do excerto: 
 
 - Pensamento horizontal: melodia em função do centro tonal e não em função da 
progressão (compassos 50 e 51 = Mi Maior) 
 
 - intervalos de 3.as: entre o compasso 44 e 50. 
 - intervalos de 5.a: 36-37, 38, 42, 48, 51) 
 
 Desenvolvimento motívico: compasso 44 a 50 
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 Fig 5: Excerto do solo de Paul Desmond no tema “Any Other Time”, (disco “Glad to 
be Unhappy” gravado em 1965), onde utiliza essencialmente a técnica do desenvolvimento 
motívico. 
 
 
 
 
 Tarefa #3: Composição de Solos. 
 
 Compor dois solos sobre a estrutura harmónica do tema “Autumn Leaves”    (1 
chorus = 32 compassos), utilizando em cada um, as técnicas de improvisação dos dois IdR 
(Sonny Stitt e Paul Desmond) de forma distinta. 
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ANEXO 4 – RESULTADOS DAS ATIVIDADES 

PEDAGÓGICAS 

 
4.1 – Avaliação Diagnóstica 
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4.2 – Tarefa #3 – Composição de Solos 
 
4.2.1 -  Sonny Stitt 
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4.2.2 -  Paul Desmond 
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4.3 – Improvisação Estilística 
 
4.3.1 – Sonny Stitt 
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 141 

 
4.3.2 – Paul Desmond 
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4.3.3 – Improvisação Livre  
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4.4 – Avaliação final 
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5 – Avaliação Júri 
 
5.1 – Investigador 
 
 
   Tarefa 2 - interpretação solos transcritos  
         
    Stitt   
  Competências técnicas (75 %) Competências 

transversais (25 %) 

  

Melodia Ritmo  
  

Dinâmica Articulação Afinação 
Autonomia 

/Autocorreção 
Motiv
ação Timbre 

Aluno 
12,50% 

12,50
% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

12,50
% 

“Beatriz” 3 3 2 3 3 3 3 4 
“Alexandre” 4 3 4 4 3 3 4 4 
“Domingos” 3 3 3 3 3 2 3 4 
“Luís” 2 2 2 3 2 3 2 2 
“Ricardo” 3 3 3 3 2 2 3 3 

         
    Desmond   
  Competências técnicas (75 %) Competências 

transversais (25 %) 

  

Melodia Ritmo  

  

Dinâmica Articulação Afinação 
Autonomia 

/Autocorreção 
Motiv
ação Timbre 

Aluno 
12,50% 

12,50
% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 

12,50
% 

“Beatriz” 3 2 3 3 3 3 3 4 

“Alexandre” 4 4 3 4 4 3 4 4 

“Domingos” 3 2 3 3 3 3 3 4 

“Luís” 2 3 3 4 3 3 2 2 

“Ricardo” 3 3 3 3 3 3 3 3 

         
   Tarefa 3 - Composição estilistica  
         
  Sonny Stitt    
  

Competências técnicas 
Competências transversais 

(25 %)   
  

Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construç
ão frásica 

Autonomia 
/Autocorreção Motivação   

Aluno 25% 25% 25% 12,50% 12,50%   
“Beatriz” 4 3 3 3 3   
“Alexandre” 4 3 3 3 4   
“Domingos” 4 3 3 3 4   
“Luís” 4 3 3 3 3   
“Ricardo” - - - - -   
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  Paul Desmond     
  

Competências técnicas 
Competências transversais 

(25 %)   
  

Ritmo 

Melodia 
/ 

Harmon
ia 

Construção 
frásica 

Autonomia 
/Autocorreção Motivação   

Aluno 25% 25% 25% 12,50% 12,50%   
“Beatriz” 4 3 3 3 4   
“Alexandre” 4 3 3 3 4   
“Domingos” 3 3 3 3 3   
“Luís” 

2 3 3 2 3   
“Ricardo” 

3 3 4 3 2   
  Tarefa #4 - Improvisação estilisica   
         
  Sonny Stitt    
  

Competências técnicas 
Competências 

transversais (25 %)  
  

Expressiv
idade Ritmo 

Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Autonomia 
/Autocorreçã

o 
Motivaçã

o  
aluno 20% 20% 20% 20% 12,50% 12,50%  
“Beatriz” 2 3 2 1 3 3  
“Alexandre” 3 4 3 2 3 3  
“Domingos” 3 3 3 1 3 3  
“Luís” 2 3 2 1 3 3  
“Ricardo” 2 3 2 1 3 3  
         
         
  Paul Desmond    
  

Competências técnicas 
Competências 

transversais (25 %)  
  

Expressiv
idade Ritmo 

Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Autonomia 
/Autocorreçã

o 
Motivaçã

o  
aluno 20% 20% 20% 20% 12,50% 12,50%  
“Beatriz” 3 4 3 4 3 4  
“Alexandre” 3 4 3 3 3 3  
“Domingos” 3 4 3 3 3 3  
“Luís” 3 4 3 4 4 4  
“Ricardo” 3 4 3 4 4 3  
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5.2 – Paulo Perfeito 
 
 Tarefa 2 - interpretação solos transcritos 
       
    Stitt 
  Competências técnicas (75 %) 

  

Melodia Ritmo  

  

Dinâmica Articulação Afinação Timbre 
Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
“Beatriz” 3 2 3 2 3 3 
“Alexandre” 3 2 4 3 3 2 

“Domingos” 3 2 3 3 4 2 

“Luís” 2 1 1 2 3 2 

“Ricardo” 4 3 2 3 3 2 

       
    Desmond 
  Competências técnicas (75 %) 

  

Melodia Ritmo  
  

Dinâmica Articulação Afinação Timbre 
Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
“Beatriz” 3 2 4 3 3 3 

“Alexandre” 4 3 2 3 4 4 
“Domingos” 4 2 4 3 3 2 

“Luís” 2 3 2 4 3 3 

“Ricardo” 3 3 3 3 4 2 

       
Tarefa 3 - Composição estilistica 

       
  Sonny Stitt   
  Competências técnicas 
  

Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Aluno 
25% 25% 25% 

“Beatriz” 3 3 2 
“Alexandre” 4 4 4 

“Domingos” 4 3 3 
“Luís” 3 2 3 
“Ricardo” 0 0 0 
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  Paul Desmond   
  Competências técnicas 
  

Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Aluno 25% 25% 25% 
“Beatriz” 3 3 4 

“Alexandre” 2 3 4 

“Domingos” 3 2 3 
“Luís” 3 2 3 
“Ricardo” 4 4 4 
   
  Tarefa #4 - Improvisação estilisica 
       
  Sonny Stitt  
  Competências técnicas 
  

Expressividade Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

aluno 20% 20% 20% 20% 
“Beatriz” 2 3 2 2 

“Alexandre” 3 2 2 3 

“Domingos” 3 3 3 3 
“Luís” 3 2 2 3 
“Ricardo” 2 2 1 2 
       
       
  Paul Desmond  
  Competências técnicas 
  

Expressividade Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

aluno 20% 20% 20% 20% 
“Beatriz” 3 3 3 4 

“Alexandre” 2 4 3 4 

“Domingos” 3 2 3 2 
“Luís” 3 4 2 4 
“Ricardo” 2 4 3 3 
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5.3 – Manuel Marques 
 
 

Tarefa 2 - interpretação solos transcritos 
       
    Stitt 
  Competências técnicas (75 %) 

  

Melodia Ritmo  
  

Dinâmica Articulação Afinação Timbre 
Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
“Beatriz” 3 3 2 3 3 2 

“Alexandre” 4 4 3 3 4 3 

“Domingos” 3 4 3 3 3 3 

“Luís” 3 4 3 4 3 4 

“Ricardo” 3 3 3 4 3 2 

       
    Desmond 
  Competências técnicas (75 %) 

  

Melodia Ritmo  
  

Dinâmica Articulação Afinação Timbre 
Aluno 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 
“Beatriz” 3 3 3 3 3 3 

“Alexandre” 4 4 3 4 4 3 

“Domingos” 3 3 3 3 4 3 

“Luís” 2 3 3 3 3 4 

“Ricardo” 4 4 4 4 4 4 

       
Tarefa 3 - Composição estilistica 

       
  Sonny Stitt   
  Competências técnicas 
  

Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Aluno 25% 25% 25% 
“Beatriz” 3 2 2 

“Alexandre” 4 3 2 

“Domingos” 3 3 2 
“Luís” 3 3 2 
“Ricardo” 3 3 2 
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  Paul Desmond   
  

Competências técnicas 
  

Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

Aluno 25% 25% 25% 
“Beatriz” 3 2 3 

“Alexandre” 3 3 3 

“Domingos” 3 2 3 
“Luís” 3 3 3 
“Ricardo” 

4 3 4 
   
  Tarefa #4 - Improvisação estilisica 
       
  Sonny Stitt  
  Competências técnicas 
  

Expressividade Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

aluno 20% 20% 20% 20% 
“Beatriz” 1 3 2 2 

“Alexandre” 3 3 3 3 

“Domingos” 3 3 3 3 
“Luís” 3 3 3 1 
“Ricardo” 3 3 3 1 
       
       
  Paul Desmond  
  Competências técnicas 
  

Expressividade Ritmo 
Melodia / 
Harmonia 

Construção 
frásica 

aluno 20% 20% 20% 20% 
“Beatriz” 3 3 3 4 

“Alexandre” 3 3 3 4 

“Domingos” 3 3 3 4 
“Luís” 3 4 3 3 
“Ricardo” 3 3 3 4 
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6 - Anexos Digitais – Gravações dos Participantes 
 
6.1 – Tarefa #2 – interpretação de solos 
 
6.2 – Tarefa #4 – improvisação 
 
6.3 – Inquérito aos participantes 
 
link: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B12kCGIbfJB-
ZUhNQ19GblNDaEU?usp=sharing 
 

 

 

 


