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Musical, Mike Mower, Opus di Jazz, Choro 

resumo 
 

 

Este trabalho é um projeto artístico submetido ao Programa de 
Mestrado em Música, no ramo de especialização em Performance da 
Universidade de Aveiro. Enquadrado como uma investigação 
artística, trata-se da construção alternativa de uma interpretação da 
Opus di Jazz (1997) do compositor Mike Mower. 
Este trabalho tem como tema central a exploração da performance na 
flauta transversa do encontro entre o Jazz e o Choro. Esta proposta 
interpretativa visa trazer a ambiência e as características que o Choro 
oferece, nomeadamente a empatia com o público, que acontece 
numa Roda de Choro. Assim, instrumentos como o pandeiro são 
incluídos nesta performance. Fazendo desta sonata um laboratório 
criativo, foram apresentadas propostas interpretativas que retratam a 
idiomática do Jazz, sendo reconfigurados na performance-viva, em 
forma de Choro. Para isto, os argumentos musicais desenvolvidos 
fazem referência, tanto a intérpretes de Jazz, como a intérpretes do 
Choro, tal como o flautista Altamiro Carrilho.  
Esta dissertação apresenta-se em duas partes, sendo a primeira 
dedicada à contextualização, reflexões sobre a liberdade 
interpretativa, o intérprete autônomo, a notação, e os processos de 
construção da performance. Aqui, efetuo um diálogo entre diferentes 
autores, com o intuito de fomentar uma discussão que auxilie nesta 
proposta interpretativa. Ainda na primeira parte, é apresentado um 
panorama contextual que demonstra um paralelo entre Mike Mower e 
compositores que transitam tanto na música erudita quanto na música 
popular. A sonata Opus di Jazz é enquadrada no final desta primeira 
parte, como um eixo de ligação destas duas vertentes musicais. 
A segunda parte deste projeto refere-se ao desenvolvimento do 
processo criativo, relatando os argumentos musicais que foram 
articulados e aplicados após ensaios, apresentações e inquietações 
surgidas ao longo do trabalho. Neste caso, também fizeram parte 
desta metodologia estudos de flauta específicos e técnicos, assim 
como os concertos realizados ao longo do curso, pertinentes para a 
construção da performance até ao Recital Final – que foi gravado em 
DVD e anexado a este documento. 
Desse modo, o produto artístico baseou-se nas relações subjetivas e 
afetivas do intérprete, trazendo assim para a performance suas 
vivências da música popular brasileira, no intuito de desenvolver uma 
interpretação subjetivamente fundamentada da sonata de Mower, 
agora como: Opus di Jazz em Choro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

  

keywords 

 
Interpretative Freedom, Jazz Idiomatic, Performance, Musical 
Notation, Mike Mower, Opus di Jazz, Choro 

abstract 

 
This dissertation is part of the artistic project submitted to the Master’s 
Program in Music, specialization branch of Performance at the 
University of Aveiro. Set as an artistic investigation, this is the 
alternative construction of an interpretation of Opus di Jazz (1997) by 
composer Mike Mower. 
This work has as its central theme the exploration of the performance 
on the transverse flute resulting from the encounter between Jazz and 
Choro. This interpretative proposal aims to bring the ambience and 
characteristics that Choro offers, namely the empathy with the public, 
which happens in a Roda de Choro. Thus, instruments such as the 
Pandeiro (Brazilian tambourine) are included in this performance. 
Making this sonata a creative laboratory, interpretative proposals were 
presented that portray the idiom of Jazz, being reconfigured in the live 
performance, in the form of Choro. For this purpose, the musical 
arguments developed make reference to both Jazz interpreters and 
Choro interpreters, such as the flutist Altamiro Carrilho. This project is 
presented in two parts, being the first part assigned to a 
contextualization, reflections on the interpretative freedom, the 
autonomous interpreter, the notation and the processes of the 
performance construction. Here, a dialogue was established between 
different authors, in order to provide a discussion that frames this 
interpretative proposal. Also in this first part, a contextualization is 
presented, showing a link between Mike Mower and composers who 
travel around both classical and popular music. The Opus di Jazz 
sonata is introduced at the end of this first part, as a connecting axis 
between these two musical genres. 
The second part of this project refers to the development of the 
creative process, reporting the procedures that were applied and 
operations in the consecutive rehearsals, and presentations as well as 
concerns arising along the research work. In this case, the specific 
and technical flute studies were also part of this methodology, as well 
as the concerts that were held along the course, pertinent to the 
performance construction that lead to the Final Recital – which was 
recorded in DVD and is attached to this document. 
Thereby, the artistic product was based on the performer's subjective 
and affective relations, thus bringing to the performance her 
experiences in Brazilian popular music, in order to develop a creative 
and personally engaged performance of the Mower’ sonata, now as: 
Opus di Jazz in Choro. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por esse tema é fruto de minha trajetória musical como flautista e das atividades 

profissionais que estive envolvida até o presente momento. Em paralelo à minha vivência 

académica, a ideia de realizar esta investigação resulta do contato efetivo com a música de vertente 

popular brasileira, isto é, o Choro, a Bossa-Nova e o Jazz brasileiro. 

Por meio do processo de aprendizagem no âmbito acadêmico, surgiu em mim a curiosidade sobre 

a inserção da flauta na música popular brasileira e também no Jazz. Logo, busquei vivenciar essas 

experiências dentro do contexto onde a música popular acontece, como nas rodas de Choro1, 

grupos de Samba e Bossa-Nova, Jam Sessions, e espaços culturais presentes na cidade do Rio de 

Janeiro. 

Esta pesquisa, além de ser uma inquietação pessoal, visa promover uma interpretação alternativa 

da sonata Opus di Jazz, com uma abordagem interativa entre o Jazz e o Choro. Assim, meu 

propósito nesta investigação é dialogar entre estas vertentes musicais e expor ideias criativas na 

interpretação e na performance desta peça. Nesse sentido, em confluência com a minha vivência 

na música popular brasileira, compreender e dialogar com os elementos que remetem à percepção 

do Jazz, trazidos nesta sonata, possibilita desfrutar de uma nova experiência.  

Em complemento, o conhecimento prévio sobre o compositor Mike Mower2 e sua sonata Opus di 

Jazz é relevante para entender como sua formação académica somou detalhes estruturais e 

sonoros para o refinamento desta peça, como na inserção de shapes, approach notes, targets, entre 

outros. Desse modo, percebo como o Jazz somou particularidades às ideias musicais do compositor 

e vislumbro, assim, como o Choro pode acrescentar nesta proposta. Isto é, neste contexto, observei 

que esta interação possibilita escolhas criativas que podem potencializar o swing entre outras 

particularidades presentes tanto no Jazz quanto no Choro. 

Sendo assim, na busca da minha própria interpretação do objeto em questão, entendo que 

identificar, refletir e criar minhas próprias escolhas interpretativas – a partir da fonte primária – são 

ações reveladoras no produto final (a performance-viva). Além de auxiliar meu processo de 

desenvolvimento como instrumentista, abordado como “autonomia do intérprete” por Simon (2017) 

e “The Emancipated Performer” por Assis (2018), a construção da performance me possibilita um 

 

1 A roda de Choro é um encontro informal entre músicos e apreciadores de música. Esta reunião em formato 
circular é uma das particularidades da Roda de Choro, na qual há uma interação social e musical vinculada ao 
lazer. (Filho, L. et al. 2011, p. 150)  
2 Mike Mower é um músico britânico nascido em Bath, 1958. Compositor, flautista e saxofonista de Jazz.  
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distanciamento em relação ao condicionamento das referências já assimiladas, como registros 

sonoros e audiovisuais.  

Entendo que a performance-viva da sonata (a partir da minha recriação) é uma ação em constante 

atualização, pois cada performance traz novas nuances interpretativas variáveis (atos não 

planejados nas ações prévias de preparação). No âmbito das inúmeras implicações que envolvem, 

tanto o texto (a sonata) quanto o intérprete, destaco primeiramente que esta peça de Mower pode 

revelar diversas vertentes de conhecimento do instrumentista. Elas vão desde: a pré-condição do 

intérprete (sua bagagem musical adquirida), o sentido de valoração da peça (observando o contexto 

de sua época e do catálogo do próprio compositor), a oscilação entre a construção interpretativa 

planejada e a realizada (dada a constante recriação da arte musical a partir da “performance viva”), 

e o estudo das intenções do compositor.  

A partir das implicações descritas, destaco como a problemática deste trabalho a minha inquietação 

em relação à atuação de flautistas oriundos da academia de música erudita na performance da 

sonata. Para ilustrar tal inquietação, encontrei em registro audiovisual (via plataforma digital) de 

Mower orientando o flautista James Galway na forma como este deveria interpretar um arranjo seu 

da música “My Cherie Amour” de Stevie Wonder (1950), salientando o efeito do swing, comum aos 

flautistas de vertente popular. Neste exemplo, é notável que intérpretes de formação clássica nem 

sempre detém as ferramentas necessárias para alcançar a linguagem de certos estilos. Nesse 

sentido, Galway busca Mower para compreender melhor as características típicas do discurso 

idiomático de Wonder.  

Assim, este trabalho se configura em duas partes principais. A primeira parte é destinada à 

contextualização e apresentação da sonata Opus di Jazz. A contextualização começa pelo relato 

sobre a minha formação acadêmica e minhas vivências com o Choro e a música popular brasileira, 

e também sobre as minhas inquietações como intérprete. Em seguimento, proponho um diálogo 

entre autores considerando a liberdade interpretativa na sonata Opus di Jazz, quando reflito sobre 

o intérprete autônomo, a liberdade interpretativa, a notação musical e a performance.  

Esta contextualização termina com o laboratório de processos criativos: vivências, certeza e 

liberdades, no qual exponho a pertinência de transitar entre as duas vertentes musicais, a música 

erudita e a música popular, e ainda com um breve release sobre as tendências musicais e criações 

do compositor Mike Mower. Na apresentação da sonata Opus di Jazz, desenvolvo tópicos 

estruturais do trabalho com uma abordagem descritiva à sonata Opus di Jazz, com alguns 

apontamentos sobre elementos que compreendem a idiomática do Jazz inseridos nesta peça e sua 

relação com outros intérpretes do Jazz, propondo também algumas criações para minha 

performance, relacionadas com o segundo movimento, Ballad. 

Na segunda parte, apresento minha proposta interpretativa, com o intuito de interligar o Jazz com o 

Choro, relatando minhas relações afetivas entre ambos e as intenções interpretativas que se 

proporcionaram através desta conexão. Assim, a partir das minhas experiências relacionadas à 
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peça, exponho problemas e sugestões sobre situações adversas e específicas, como também o tipo 

de metodologia que foi utilizada para este trabalho, no âmbito da performance. 

Seguem-se as Considerações Finais, apresentando o produto final, o Recital, como um contributo 

acadêmico relacionado com a performance-viva da sonata Opus di Jazz. Apresentam-se, de 

seguida, as Referências Bibliográficas e, em Anexo, a nota de programa e a partitura da sonata 

Opus di Jazz.  

Salienta-se que o registro audiovisual do Recital em DVD faz parte deste documento. 
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PARTE 1: CONTEXTUALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA 

SONATA OPUS DI JAZZ 

 

Quando entrei na universidade, um professor flautista ouviu o toque do meu celular durante a nossa 

aula. Era a música Língua de preto3, tocada pelo flautista Altamiro Carrilho (1924-2012)4. Este 

professor, como flautista erudito de uma instituição tradicional, ficou um pouco de sobreaviso e me 

perguntou o que eu queria estudar realmente, música erudita ou música popular. Percebi que ele 

não estava muito à vontade com aquela situação, então, francamente, respondi que estava ali para 

estudar flauta “erudita” ou “popular” e o que ele pudesse me ensinar sobre uma coisa ou outra. 

Obviamente, acabou por ser como flautista erudita que começou a minha formação dentro da 

academia, no entanto, aquele som do meu celular sempre me causava uma inquietação e admiração 

enorme por aquele flautista engraçado e descontraído. Aquela flauta tinha uma simplicidade, mas 

ao mesmo tempo uma complexidade. Dessa forma, resolvi estudar, paralelamente, música popular 

com quem pudesse me ensinar.  

Assim, encontrei um senhor chamado Moacyr, o qual cantava coisas de Cartola (1908-1980), Ataulfo 

Alves (1909-1969), Donga (1890-1974), Pixinguinha (1897-1973), entre outros compositores que 

ninguém havia falado na academia, mas com quem eu me identificava profundamente. Os citados 

compositores falavam sobre a minha realidade quotidiana no Rio de Janeiro, eram músicos pobres, 

cantavam e tocavam a dor e a alegria de viver daquela gente. E foi assim, vivendo e convivendo 

com diversos músicos populares, que comecei meu processo de formação informal na música 

popular brasileira.  

Antes disso, na Escola de Música Villa-Lobos, já havia tido meu primeiro contato com a música 

tradicional acadêmica e com a música popular tradicional. Nela, iniciei meus estudos nos cursos 

Básico e Técnico Profissionalizante em teoria musical e prática instrumental em flauta transversa. 

Entretanto foi no curso Técnico em Arranjo que expandi meus horizontes musicais no domínio da 

harmonia. Pensar em harmonia era antes algo pouco comum para mim, pois entre os flautistas que 

tive contato (colegas e professores) poucos se interessavam pelo tema.  

Para estes flautistas, de uma maneira geral, o pensamento era horizontal em quase sua totalidade, 

por uma série de fatores, sendo o mais comum pelo fato da flauta ser fundamentalmente um 

instrumento melódico. Há ainda outros motivos que contribuem para esta tendência, por exemplo, 

as partituras para flauta e piano apresentam uma separação clara e inequívoca entre a parte 

 

3 A música Língua de Preto foi composta por Honorino Lopes (1884-1909). 

4 Altamiro Carrilho (1924-2012) foi compositor e flautista de Choro brasileiro. 
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melódica a ser executada na Flauta e a parte harmónica a ser executada pelo piano. Esta forma de 

editar as partituras propicia um distanciamento do flautista da música como um todo, com o único 

intuito de “facilitar” o processo de execução. Neste caso, faço uma analogia ao que acontece com 

o personagem “Carlitos”, representado por Charles Chaplin5 no filme Tempos Modernos (1936), no 

qual este operário precisava ser capaz de desempenhar com veemência um papel limitado (apertar 

parafusos), e isto o tornava alienado sobre todo o processo de produção dentro de uma grande 

indústria.   

Na minha formação, para além daquele curso de arranjo, foi também a paixão pelos sons 

simultâneos e coloridos do violão, paixão esta surgida em mim desde cedo, que me ajudou a 

desenvolver o sentido harmónico. Por isso, quando flauta chegou à minha vida, eu já não podia 

ignorar a presença da harmonia. Quando, mais tarde, frequentei o curso de Licenciatura em música 

na Universidade Federal de São João Del-Rei e na Universidade Cândido Mendes, concluindo 

depois o curso de Bacharelado em Flauta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estes dois 

mundos da música erudita e da música popular continuaram separados.  

No curso de mestrado em música da Universidade de Aveiro, no qual o presente projeto se insere, 

encontrei possibilidades concretas de realizar minha investigação na busca de respostas para as 

minhas inquietações como artista. Foi, dessa forma, possível desenvolver este trabalho como 

reação a estas inquietações, nomeadamente, encontrar novos horizontes para minha atividade 

como performer executante, mas também como criadora. 

Minha inquietação surge a partir da gravação consultada da sonata Opus di Jazz6, ao encontrar um 

tipo de abordagem interpretativa relacionada à tradição da flauta clássica. Nela, é possível notar a 

influência da formação acadêmica na maneira como o flautista James Galway7 interpreta esta peça. 

Nesta interpretação, observei que não são evidenciadas as características que empregam o caráter 

idiomático do Jazz. Entendo que, quando o intérprete se apodera dos elementos característicos de 

uma peça, a interpretação se alinha à vertente em que a peça foi concebida. Portanto, identifico 

alguns elementos nesta sonata que fazem parte dessa linguagem do Jazz, tais como: Approach 

notes, Licks, Guide Tones, Patterns, Target, Shapes, Enclosure e Accents.  

Nota-se que a referida inquietude ultrapassa a minha subjetividade sobre este assunto, pois 

encontrei observações do próprio compositor a respeito da complexidade de explicar certas 

questões interpretativas, como a assimilação e realização do Swing e de outros elementos que são 

advindos naturalmente de intérpretes do Jazz.  

 

5 Charles Chaplin (1989-1977). 

6 Composta em 1997, pelo compositor, flautista e saxofonista Mike Mower (1958). 

7 Sir James Galway (1939) é um flautista virtuoso norte-irlandês. 
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No vídeo disponibilizado em plataforma digital, Mower está a produzir e arranjar o álbum “Unbreak 

My Heart” para o flautista James Galway. No decorrer do vídeo, é possível observar a orientação 

dada por Mower em como Galway deve interpretar alguns trechos musicais. Portanto, encontrei, 

neste exemplo, fato concreto para ilustrar a problemática da minha investigação quando Mower 

(2007) relata:  

(…) Ele não sabe [o intérprete – James Galway] “swingar” as coisas de uma maneira que um músico 

de Jazz ou músico popular acharia natural. Tinha que realmente anotar tudo isso muito 

especificamente na partitura (…) (Mower, 2007)8.  

 

Especificamente, Mower comenta sobre a dificuldade que o flautista (James Galway) encontra para 

interpretar uma música que não está inserida no seu universo (erudito). O compositor descreve a 

necessidade de evidenciar pontualidades primordiais e liberdades interpretativas comuns de um 

músico popular. 

Por meio da minha experiência, a qual transita entre esses dois universos, observei a possibilidade 

de uma interpretação alternativa para esta sonata.  Assim, a partir de elementos oriundos do Jazz, 

presentes nesta sonata, minha proposta é evidenciar as características do Choro (música popular 

brasileira) e interagir com estes elementos do Jazz, como um ato criativo no âmbito da performance. 

1.1. A Liberdade interpretativa na Sonata Opus di Jazz 

Neste tópico, será proposto um diálogo entre diferentes autores no que concerne às reflexões 

interpretativas, considerando os seguintes tópicos: intérprete autônomo, liberdade interpretativa, 

notação musical e performance. 

Nesse sentido, estas relações que envolvem o intérprete podem dar luz a novas perspectivas na 

performance. Para George Steiner (1993), “o intérprete é um decifrador e comunicador de 

significações. É um tradutor entre linguagens, entre culturas e entre convenções de representação” 

(Steiner, 1993, p. 19). Sendo assim, entendo que antes da performance, o intérprete deve trazer 

para si um sentido musical, pois seus significados, sentimentos e sensações são traduzidos em 

música. Desse modo, a partir de uma reflexão subjetiva, abre-se caminho para uma interpretação 

mais autônoma, porque este conjunto de significados é inerente a cada intérprete. 

A partir de ações autônomas para construção de uma interpretação alternativa, pode-se ocasionar 

uma quebra de paradigmas estipulados para esta sonata de Mower. Logo, estas ações são refletidas 

 

8 Tradução da autora; texto original: “(…) he doesn´t know how to swing things in it in a way that a jazz musician 

or pop musician would find natural so. Had to do is notate all this very specifically on the page (…)” (Mower, 
2007) 

https://youtu.be/0TqYn5MCvKM
https://youtu.be/0TqYn5MCvKM
https://youtu.be/0TqYn5MCvKM
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como um processo que antecede a performance e, por isso, a coerência dessas ideias deve 

responder às perspectivas do intérprete. Paulo Assis (2018) apresenta o conceito do “Performer 

Emancipado”, que traz similaridade com ações autônomas do intérprete. Para o autor: 

Mais do que repetir o que já sabe sobre determinado trabalho, ele [o performer] revindica o 

desconhecido como campo mais produtivo para a prática artística. Em vez de aceitar uma tradição de 

reproduzir, ele defende uma atitude experimental e criativa (…) (Assis, 2018, p. 197)9.  

 

Ao tornar esta sonata um laboratório criativo, exponho minhas inquietações como performer e 

proponho minhas ideias, isto é, minhas ações criativas e autônomas. Observo que “a falta de Swing” 

relatado por Mower sobre o flautista James Galway, que desconhece a idiomática inerente do 

músico popular, torna-se recorrente em situações quando há uma fidelização às informações 

textuais, como também sua valorização excessiva. 

No vídeo disponibilizado em plataforma digital, nota-se a relação de fidelidade de Galway com a 

partitura, após o comentário de Mower sobre os detalhes minuciosos de sua escrita, para que 

Galway compreenda seus argumentos musicais. Neste caso, percebe-se que a notação – por mais 

completa e detalhada – não contém ferramentas para explicar o Swing, por exemplo. Conforme 

Monson (como citada em Cook, 2006, p. 11), as experiências sociais e culturais podem ocasionar a 

compreensão que a notação não pode oferecer e – com isso – é possível compreender o que Mower 

relata ser inerente ao músico popular, no que se refere ao Swing (Mower, 2007).  

A inadequação existente entre o que está escrito e o que os intérpretes realizam pode ser clarificada 

na gravação da sonata Opus di Jazz pelo flautista James Galway. Neste caso, percebo um 

distanciamento interpretativo, no âmbito do Jazz, relacionado à sua performance. Acerca disso, 

Almeida (2011) comenta sobre questões que envolvem a notação:  

Nosso sistema tradicional de notação musical se desenvolveu como uma ferramenta de fixação de 

intervalos, distâncias e relações, especialmente relações mensuráveis de alturas e durações, e não 

como descrição, representação ou determinação fiel e minuciosa dos diversos aspectos sonoros e 

musicais (…). [O que ocorre] na excessiva valorização da notação musical é a confusão entre partitura 

e obra. Ou seja, a idolatria ao texto, à crença de que ele se basta por supostamente comportar e 

cristalizar todos os aspectos do que se entende por obra musical (Almeida, 2011, pp. 65-66).  

 

Nesta perspectiva, penso que o meu contato efetivo com o Choro e os momentos presenciados 

nesta manifestação cultural fortaleceram minha relação com diferentes gêneros da música popular. 

 

9 Tradução da autora; texto original: “More than repeating what one already knows about a given work, it claims 
the unknown as the most productive field for artistic practices. Rather than accepting a reproductive tradition, it 
argues for an experimental, creative attitude. (…)” (Assis, 2018, p. 197). 

https://youtu.be/0TqYn5MCvKM
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Desse modo, adquiri a prática de me desprender da partitura e até improvisar trechos inteiros, pois 

algumas peças nem partitura possuíam, e, assim, era raro exercer uma “excessiva valoração da 

notação musical”.   

Dentro do ambiente das rodas de Choro, o contexto de tocar em grupo possibilitou certas liberdades 

interpretativas e interação social. O autor Bertho (2014) menciona que “(…) a música produzida [em 

grupo] proporciona experiências sociais, do mesmo modo que as experiências sociais obtidas 

influenciam na música. Nesse sentido, compreendo as rodas [de Choro] como organizações sociais 

(…)” (Bertho, 2014, p. 634). 

Este contexto social está interligado a um dinamismo de conexões que vão além da palavra ou do 

que a escrita (notação) pode oferecer. Desse modo, acredito que este envolvimento com o Choro 

favorece minha interpretação alternativa da sonata de Mower. Em Ingrid Monson (como citada em 

Cook, 2006) pode-se entender sobre esta relação: 

As características formais dos textos musicais são apenas um aspecto – um subconjunto, por assim 

dizer – de um sentido mais amplo do que é ser musical, o que inclui também o aspecto contextual e o 

cultural. Ao invés de ser concebida como se fosse basilar ou separável do contexto, a estrutura é 

tomada como tendo entre suas funções centrais a construção do contexto social (Monson, como citada 

em Cook, 2006, p. 11). 

 

Nas rodas de Choro, presenciei alguns fatores que acontecem de forma inesperada e 

repentinamente, tais como: a reação do público, a alternância entre os músicos conforme a 

especificidade de cada música, as nuances técnicas dos diferentes instrumentistas, o tipo do 

repertório solicitado pelo público, a ausência de partituras, entre outros. Por esses motivos, entendo 

que o momento da performance é uma ação em constante atualização, pois, a cada evento, podem 

surgir múltiplas variáveis. Nesse sentido, Almeida (2011) trata da distinção que envolve a 

interpretação e a performance em tempo real, aberta às inconstâncias. Conforme o autor, entende-

se que: 

(…) interpretação envolve o processo – estudo, reflexões, práticas e decisões do intérprete – que 

concorre para a construção de uma concepção interpretativa particular de uma determinada obra, 

performance é o momento instantâneo e efêmero de enunciação da obra, direcionado em algum grau 

pela concepção interpretativa, mas repleto de imprevisíveis variáveis (Almeida, 2011, p. 64). 

 

Logo, compreendo que o citado processo interpretativo auxilia na organização de tarefas a serem 

estabelecidas pelo intérprete, previamente à performance. Do mesmo modo, faço dessas tarefas 

minhas ações diárias como flautista, seja no estudo de métodos técnicos para flauta, quanto na 

aplicação destes em cada trecho musical. Essas tarefas também podem ser importantes na escolha 
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de repertórios e nas decisões interpretativas para cada peça. Assim, o ato criativo apresentado em 

forma de performance torna-se um momento aberto e livre para as possíveis variáveis. 

No processo de tornar esta sonata Opus di Jazz uma espécie de laboratório criativo, proponho 

algumas experiências que favorecem novas variáveis, tal qual o uso do pandeiro. Com um tom mais 

descontraído e divertido, emprego o caráter das rodas de Choro para me familiarizar nesta 

performance. Acredito que Mower também – possivelmente – tenha utilizado elementos que são 

próprios da linguagem do Jazz com esta mesma ideia, fazendo de sua sonata o resultado de sua 

vivência. Nesta proposta interpretativa, proponho assumir um caráter oriundo da música popular 

brasileira, o Choro, quando minhas experiências dentro deste universo serão conectadas à 

interpretação desta sonata.  

Para isso, entendo que a liberdade interpretativa pode favorecer neste processo, pois se trata de 

dois universos que se confluem no que diz respeito à liberdade. Acerca disso, Assis (2018) explica 

a performance de forma ampla e conectada a novas ações criativas do intérprete: 

[A Performance] é o lugar ideal para construir e expor problemas, desenvolver novas práticas, e novas 

técnicas de pensamento, integrar novos modos de apresentar materiais históricos, (…). Além da 

interpretação, performance é o lugar para abraçar a experimentação, para estabelecer com base em 

contradições produtivas, a possibilidade de ação livre e criativa para artistas da música (…) (Assis, 

2018, p. 198)10.  

 

O sentido de liberdade interpretativa que proponho para esta sonata pode ser clarificada na 

performance. Sendo assim, um dos objetivos desta proposta é propiciar uma interação do intérprete 

com o público, ou seja, uma via de mão dupla que constrói um momento de relações interpessoais. 

Em conclusão a este tópico, a tomada de decisões que o intérprete deve assumir antecipadamente 

ao momento da performance se relaciona às ações reflexivas de autoconhecimento, para, em 

seguida, transmitir seus próprios significados. Sendo assim, o intérprete passa a ter mais autonomia 

sobre suas escolhas, porque estas são feitas através dos seus próprios sentimentos e inspirações.  

No intuito de expor minhas inquietações como performer, percebo a relevância de ressaltar questões 

que envolvem a notação musical. A partir de uma valoração textual, o intérprete se distancia da 

linguagem característica de cada peça, neste caso, do Jazz. Assim, para que esta ponte possa ser 

ligada de um ponto ao outro, o contexto social e cultural que o intérprete se insere é um fator 

conectivo.  

 

10 Tradução da autora; texto original: “I tis the ideal place to construct and expose problems, to developed new 
practices, and new tecniques of thought, to integrate new modes of apprehending historiccal materials, (…). 
Beyond interpretation, performance is the place to embrace experimentation, to establish, on the basis of 
productive contradictions, the possibility of free, creative action for music performers (…)” (Assis, 2018, p. 198).   
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As linguagens musicais são muito particulares entre si, mas, às vezes, semelhantes, como é o caso 

dos elementos do Jazz que se assemelham aos motivos musicais encontrados em J. S. Bach (1685-

1750)11. Porém, são diferentes no que diz respeito à sua aplicação e, sendo assim, a partir da 

vivência do intérprete em cada linguagem, a sua relação com a mesma se alinha. Esta experiência 

faz com que o intérprete se conecte às questões particulares de cada vertente musical.  

Portanto, a reflexão que envolve este campo de estudo propiciou um diálogo com o intuito de 

desenvolver um percurso materializado na performance desta sonata de Mower. Refletir sobre estas 

questões pode clarificar o que entendo por “liberdade interpretativa” na interação entre as formas 

tradicionais da música erudita, o Jazz e o Choro. 

1.2.  Laboratório de processos criativos: Vivências, certeza e liberdades 

A minha relação com a música erudita iniciou-se no conservatório e essa experiência marcou-me 

por me apercebi que se relacionava com demasiada frequência a música com avaliação, 

competição, e muitas outras coisas que eu considero como “anti musicais”. Já nessa altura, a minha 

intenção em preparar uma sonata de G. F. Händel (1685-1759)12, G. P. Telemann (1681-1767)13 ou 

de J. S. Bach era ter a oportunidade e a possibilidade de criar meus próprios significados e vivê-los 

musicalmente.  

Diferente do que acontecia nas rodas de Choro das quais participava: na “Amendoeira do meu tio”, 

com o grupo “Chororosambô” e com o grupo “Bambo de Bambu” aos finais de semana. Estes 

eventos serviam como uma espécie de laboratório criativo e de formação informal sobre a música 

popular brasileira (Bossa-nova, Choro, Samba, etc.). Nestes grupos, especificadamente, existia uma 

cumplicidade entre os músicos e um ambiente nos ensaios e apresentações que fazia com que tudo 

se misturava com entretenimento, ou seja, era sempre uma diversão.  

A liberdade sobre as escolhas e decisões interpretativas – permitidas dentro desses grupos – me 

auxiliava a compreender que o sentido e a intenção das músicas eram mais importantes do que 

uma nota “errada”, por exemplo. Mas outras “liberdades” também fizeram parte deste processo, 

como a liberdade do texto (notação) causada muitas vezes pela escassez de algumas partituras 

dentro do repertório proposto por esses grupos (músicas antigas). Algumas músicas não tinham 

cifragem e registos e o desprendimento da partitura era inevitável, mesmo quando tinha acesso a 

 

11 Johann Sebastian Bach (1685-1750), cravista e compositor alemão considerado uma das maiores 
referências da música barroca. 

12 Georg Friedrich Händel (1685-1759), compositor, violinista e maestro alemão. Händel é considerado um dos 
grandes mestres da música barroca europeia. 

13 Georg Phillipp Telemann (1681-1767), compositor e músico alemão, sendo considerado um dos precursores 
da música clássica. 
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partitura, esta apenas servia como uma “receita de bolo” e verbos como: sentir, ouvir e tocar eram 

a base deste estudo informal. 

Dentro do conservatório, a relação com a música às vezes se tornava uma simples “contagem de 

tempo”, o que era exatamente o oposto do que acontecia nas rodas de Choro sobre “sentir a 

música”. Nesta relação entre “sentir a música” e “contar o tempo”, ocorria uma certa inquietação, 

pois “contar o tempo” era importante, mas não sentir a música era um desastre. Ao tocar a sonata 

para flauta e piano de Paul Hindemith, me deparei com um “cartão vermelho” por não “contar o 

tempo”, porque estava “envolvida” demais com a música, mas “contar o tempo” significava para 

mim, naquela altura, não sentir a música. Assim como me expressar corporalmente também 

significava infligir as regras de uma postura “correta” e o alerta vermelho de que poderia acarretar 

futuramente um problema técnico/postural. 

Esta dualidade que fez parte de minha trajetória, faço dela uma “peça-chave” para minha 

performance, pois ao colocar cada uma no seu lugar, percebi a importância de ambas e as organizo 

para auxiliar o meu processo criativo. Apreciar a música, “contar o tempo”, assim como 

contextualizar e fazer uma análise são papeis importantes, mas também encontrar significados, 

inspirar-se e traduzir em sentimentos significam trazer para si esta música. Desse modo, aproximar-

me da música advinda de um papel (texto) ou de um compositor que não faz parte do meio (contexto 

social/convívio) significa reconfigurar esses sentidos como intérprete. Logo, para que essas criações 

sejam coerentes e alcancem um sentido musical, é relevante para mim o sentimento de liberdade. 

Nesse sentido, encontro no Choro uma forma de proporcionar os referidos significados para minha 

performance, por meio desta liberdade criativa. 

1.3. Processos de construção da performance 

Neste tópico, venho propor uma investigação sobre os processos de construção da performance 

que envolvem o discurso musical, baseada na reflexão sobre procedimentos que procuram envolver 

o intérprete e tornar a performance desejavelmente mais empática. 

Segundo Coessens (2014) a análise, o conceito, os questionamentos, a interação com outras artes 

e o contexto histórico na qual a obra se insere são ponderações que fazem parte desta reflexão e 

embasam o discurso artístico (Coessens, 2014, p. 8). Assim, estes procedimentos são articulados 

paralelamente entre si, formando uma estrutura que auxilia o intérprete. Logo, o intuito desses 

procedimentos é promover um momento performático que seja uma consequência de atribuições 

adquiridas através do desenvolvimento intelectual e técnico do intérprete, sendo que este deve 

responder à sua perspectiva e excelência (Simon, 2017). Para Rink (Ed.), (2006), o processo da 

construção da performance é compreendido em cinco etapas: (A) habilidades de estrutura, notação 

e leitura, (B) habilidades auditivas, (C) habilidades técnicas e motrizes, (D) habilidades expressivas, 

e (E) habilidades de apresentação. Cada uma destas etapas, podem ser relacionadas com a visão 

de outros autores.  
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No caso das habilidades de estrutura, notação e leitura (A), o processo de leitura e escrita musical 

é relatado por Peter Walls (como citado em Rink ed. 2006, p. 36) como um conhecimento prévio e 

inerente ao intérprete para o estudo da música. No entanto, Muggiati (2017) menciona que a arte 

da improvisação surgiu, inclusive, por meio deste desconhecimento. Ou seja, até que ponto a leitura 

e escrita musical deve preceder à experimentação/apreciação musical? Em minha opinião, o 

caminho revela o processo e – desse modo – considero pertinente a experimentação para o 

desenvolvimento da performance. 

No caso das habilidades auditivas (B), o artigo de Hernàndez (2016), intitulado Sincopando14, relata 

os caminhos percorridos pelo flautista Ignácio Ramos para auxiliar parâmetros pertinentes às suas 

decisões interpretativas, por meio da análise e comparação de duas gravações sobre uma peça. Da 

mesma forma, em minha proposta interpretativa da sonata, busco, na gravação do flautista Altamiro 

Carrilho – Clássicos em Choro – uma referência para inspirar meu processo criativo, com a intenção 

de modificar o caráter musical da peça.  

Para as habilidades técnicas e motrizes (C), o artigo Apontamentos sobre recursos idiomáticos para 

flauta transversal relativos às técnicas estendidas: levantamento de sua utilização nos séculos XX 

e XXI, dos autores Ribeiro et al. (2016), auxilia a clarificar não só os problemas de execução como 

seus significados. Entretanto, no que se refere às habilidades técnicas, cabe ressaltar os métodos 

utilizados frequentemente entre os flautistas eruditos: Taffanel & Gaubert; Marcel Moyse; Andersen; 

Philippe Bernold; Theobald Boelm; Giuseppe Gariboldi, entre outros. Diferentemente dos flautistas 

de Jazz: The flute Jazz; Patterns for improvisation; Charlie Parker e dos flautistas de Choro: O 

dicionário do Choro; Choro do quintal ao municipal; Ritmos Brasileiros; Sons transversais; Choro 

Duetos; Pixinguinha.  

Nas habilidades de apresentação (E), estas são identificadas em Oliveira (como citado em Pinto, 

2016, p.17) como componentes extrapartitura, os quais auxiliam a performance através de meios 

tecnológicos (projeções de vídeos e imagens). Segundo Pinto (2016), os aspectos visuais 

(componentes extrapartitura) são complementares em paralelo aos aspectos sonoros, com o 

propósito de ocasionar uma sensibilidade estética artística, em confluência com a performance.  

No caso das habilidades expressivas (D), Correia (2007) sobre outra perspectiva em seu artigo, Um 

modelo teórico para a compreensão da performance musical, menciona que: “(…) não podemos 

continuar, na minha opinião, a desenvolver técnicas para explicar a performance do mesmo modo 

que temos explicado as partituras, isto é, como se a performance fosse uma realidade ‘fixa’ e não 

uma experiência temporal” (Correia, 2007, p. 3). Ao encontro do autor, entendo que as habilidades 

expressivas não podem ser determinadas por paradigmas derivados de uma análise do texto, mas, 

sim, pelos significados e sentidos inerentes ao intérprete. Nessa perspectiva, o mesmo autor sugere 

 

14 Pasillo andino colombiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=BvI2r7TY7F8&t=292s
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que as imagens metafóricas, em uma relação intrínseca com o corpo, podem auxiliar neste 

processo, isto é, o sentido está interligado ao corpo (gestos corporais) (Correia, 2007). 

Acerca disso, este modelo proposto por Correia é organizado em quatro fases conceituais sobre 

procedimentos prévios à performance, tais como: contextualização, exploração emocional do 

contexto e, coactivação e devir (Correia, 2007, p. 47). A respeito do item (Exploração emocional do 

contexto), lê- se que: 

Inspirado nesse contexto, os performers usam imagens de movimento e/ou metáforas de acção de 

modo a injectarem os sons com o justo conteúdo emocional, ou, por outras palavras, de modo a 

coordenarem a sua representação emocional na construção de uma narrativa imaginada de intenções. 

Para cada frase musical ou situação, eles captam o conteúdo emocional (isto é, relações intrínsecas 

de movimento e repouso, velocidade e lentidão, tensão e relaxamento, etc.) do referente metafórico, 

como se o abstraíssem do contexto original da experiência na qual estava anteriormente integrado. 

Quando aplicam este conteúdo emocional aos sons musicais tornam-nos expressivos, mas 

razoavelmente abstractos (Correia, 2007, p. 48). 

 

Penso que a expressividade na performance musical é um dos aspectos mais complexos para o 

entendimento do intérprete, visto que – por mais minuciosa que a escrita se apresente – a partitura 

não é capaz de oferecer parâmetros tão complexos. Como exemplo, por mais que o compositor 

tente mensurar ou escrever passo a passo suas intenções, ele ainda poderá discordar das 

interpretações da sua composição, como ocorreu com o compositor Luciano Berio (1925-2003) em 

sua peça Sequenza, chegando a reescrevê-la na tentativa de especificar suas ideias. 

A expressividade vai além de aspectos externos (partitura, instrumento, etc.), compondo-se de um 

reconhecimento interno do intérprete, de suas intensões e capacidades. É como se ele colocasse 

um espelho à sua frente antes da performance (processos de construção), ou seja, a expressividade 

é uma sensação que transforma o outro, mas para transformar o outro, primeiramente precisa ser 

transformada em si próprio. Seja na sua relação com a música, com o contexto e, conforme Correia 

(2007), com sua capacidade de relacionar imagens metafóricas em ligação com os gestos. 

(…) o performer começa, assim, a ter mais definido seu ethos. Há um significado na música? É 

possível ter acesso a um significado no discurso musical? Como? Essas são perguntas que devem 

ser respondidas para que o performer conheça mais claramente seu conjunto determinante de valores. 

Ou não. Na verdade, essas perguntas são inevitavelmente respondidas por nós em cada ocasião em 

que fazemos música, a cada performance. A natureza ética da música acaba por evidenciar se nós 

interpretamos algum significado advindo do texto ou se desabamos em um dos extremos do espectro 

interpretativo: apenas executando notas assumindo que não há nada além delas, ou, por outro lado, 

criando nosso próprio e novo significado, como que ignorando aquele escrito e prescrito pelo 

compositor (…) (Teixeira et al., 2018, p. 61). 
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As pré-relações que envolvem um discurso musical em minha performance significam um 

autoconhecimento artístico, que pode ser fruto de experimentações e revisitação de experiências, 

trazendo sentido/significado para minha interpretação, da mesma forma que o flautista Altamiro 

Carrilho logrou em sua performance no álbum Clássicos em Choro.    

Em conclusão a este tópico, os autores, livros e artigos consultados favoreceram um diálogo com o 

intuito de propiciar argumentos reflexivos para minha proposta interpretativa, discutindo as pré-

relações que envolvem a performance, o intérprete e a notação. O propósito desse diálogo trouxe 

clareza e organização para a construção do meu processo de interpretação alternativa. Assim, ao 

descrever sobre as habilidades referidas por Rink, junto à ideia de outros autores, possibilitou refletir 

ações e criações, com base nas minhas vivências como flautista de Choro.  

Ao relacionar meus significados a esta sonata e criar dentro desta perspetiva, abre-se uma janela 

para inúmeras possibilidades. Porém, para delimitar estas ações no âmbito criativo, deve-se ter um 

foco de referência, do mesmo modo que se deve focar nas funções de cada acorde que se escolhe 

para harmonizar um trecho musical. Neste caso, o foco utilizado para este seguimento interpretativo 

está nas minhas experiências com o Choro, possibilitando uma nova proposta interpretativa da 

sonata Opus di Jazz.  

1.4. Mike Mower e uma confluência entre duas vertentes 

A música do século XX se caracterizou pela pesquisa de novos paradigmas composicionais e 

linguagens que se tornaram imprescindíveis na necessidade de explorar sonoridades alternativas 

às convencionais. A desconstrução das formas tradicionais, do sistema tonal e o emprego de novas 

texturas orquestrais foram aspectos que favoreceram o rompimento de modelos já estabelecidos. 

Esta ruptura já ocorria desde o final do século XIX, com a profusão do timbre nas orquestrações das 

obras impressionistas de Claude Debussy (1868-1918) e as peculiares instrumentações de O 

Pássaro de Fogo e A Sagração da Primavera de Igor Stravinsky (cf.: Griffiths, 1987). 

No mesmo sentido, a pluralidade das técnicas composicionais emerge como um fator estrutural 

inovador a contribuir para a originalidade e caracterização dessas peças. Sons experimentais 

passaram, então, a ser recursos utilizados pelos compositores que, ao expandir suas técnicas 

composicionais, tendiam para uma nova estética musical. Os compositores Darius Milhaud, na obra 

Ballet L’homme et Son Désir (1918), Luigi Russolo (1885-1947), em sua peça Intonarumori (1913) 

e Erik Satie (1866-1925) no Ballet Parade (1917), conceberam situações sonoras outrora 

inexploradas. Satie compõe para sirenes, revólveres e máquinas de escrever; Russolo expõe 

rangidos e sons de trovão; e Milhaud, de forma inovadora, utiliza quinze percussionistas numa de 

suas obras (cf.: Griffiths, 1987, pp. 70-97). 

No âmbito do Jazz, o mesmo autor ainda destaca um caminho diferente tomado entre os 

compositores americanos e europeus nesta época. Enquanto os primeiros exploravam novos 
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recursos musicais (sons experimentais), os segundos exploravam a vitalidade da música popular, 

isto é, a revisitação de estilos já consolidados, assim como no Jazz. Dessa forma, o Jazz foi 

introduzido no âmbito da música de concerto, em 1918, em obras como: o RagTime de Igor 

Stravinsky (cf.: Griffiths, 1987, p. 60), o Ballé Jazzístico La Création du Monde (1923) de Milhaud, a 

sonata para violino (1923-27) e o Concerto para piano em Sol (1931) de Joseph Maurice Ravel 

(1875-1937), como também o Concerto para piano (1926) de Copland, que introduziu o Jazz norte-

americano, e a Rhapsody in Blue (1924) de George Gershwin (1898-1937) (cf.: Griffiths, 1987, p. 

109). 

Assim, após esta perspectiva inicial de efetuar uma ligação entre a música de concerto e o Jazz, 

entendo que a sonata Opus di Jazz de Mower também pode ser identificada como parte dessa 

permanente confluência. Logo, relaciono que assim como George Gershwin (1898-1937), autor de 

Rapsody in Blue (1924), Porgy and Bess (1935), Concerto in F para piano e orquestra (1925), e 

Maurice Ravel (1875-1937), autor do Concerto em sol para piano e orquestra (1932), Mower também 

é incluído no contexto dos compositores que mantiveram carreira paralela entre duas vertentes 

musicais  “a música clássica e a música popular” (Charrinho, 2014, p. 47). Nesse sentido, a sonata 

Opus di Jazz (1997) se insere nesta confluência entre o Jazz e a música de concerto, fenômeno 

este presente desde 1918, quando o Jazz foi introduzido na música de concerto (cf.: Griffiths, 1987). 

O conhecimento prévio sobre o compositor Mike Mower15 é relevante para entender como sua 

formação académica somou detalhes estruturais e sonoros para o refinamento da sonata Opus di 

Jazz. Em paralelo, percebo também como o Jazz somou particularidades em suas ideias musicais 

como compositor. No que se refere ao conhecimento sobre sua trajetória, Lopes-Graça (2006) 

menciona que: “o conhecimento da biografia do compositor não é um fator preponderante para a 

completa percepção, interpretação e performance das suas obras. No entanto, não devemos ignorar 

a sua vivência, pois a qualidade da sua arte é muito provavelmente o reflexo da sua personalidade 

(Lopes-Graça, como citado em Trigo, 2011, p. 19).  

Desse modo, compreende-se que Mower realizou sua formação clássica na Royal Academy of 

Music em flauta transversal e desenvolveu em paralelo uma significativa experiência no ramo do 

Jazz. Assim, atuou tanto como instrumentista – quarteto Big Band (desde 1985-1997) – quanto na 

realização de grandes produções, gravações, arranjos e composições. Dentre as gravações 

realizadas durante sua carreira como instrumentista, algumas se destacam por se relacionarem a 

artistas relevantes do cenário da música, como o pianista canadense Gil Evans (1912-1988) e a 

cantora Tina Turner (1939).  

Como produtor e arranjador, destaca-se sua participação no álbum “Tango Del Fuego" e "Unbreak 

My Heart" (encomendados pelo flautista James Galway), como também na produção de arranjos e 

 

15 Mike Mower é um músico britânico nascido em Bath, 1958. Compositor, flautista e saxofonista de Jazz.  
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composições para: BBC Big Band, Radio Orchestra, NDR Radio Big Band, Stockholm Jazz 

Orchestra, University of Kentucky e a Texas Tech Wind Orchestra.  

Como compositor, ele compôs – especificamente para flauta – tanto obras solo quanto em variadas 

formações, como: Flauta e Piano; Duos, Trios e Quartetos; Flauta Alto e Flauta Baixo; Flauta e 

orquestra de sopros, Flauta e Percussão; Coro de Flautas; Piccolo e Piano e Flauta e Guitarra16. 

Assim, a partir das experiências musicais tanto na academia, quanto na música popular, Mower 

inseriu estes dois universos em uma diversidade musical, esta encontrada na sonata Opus di Jazz. 

Desse modo, a seguir, expõem-se pontualidades que envolvem esta sonata com características de 

uma estrutura formal de sonata clássica e com argumentos que representam a idiomática do Jazz. 

1.5. Sonata Opus di Jazz 

A Sonata Opus di Jazz foi composta em maio de 1997, pelo flautista e compositor Mike Mower. A 

referida peça é desenvolvida por meio de uma estrutura formal de sonata clássica, sendo 

apresentada em três movimentos, os quais caracterizam esta descrição, tais como: 1 Shuffle, 2 

Ballad e 3 Bluebop. Estes movimentos são caracterizados pela linguagem própria do Jazz, com a 

inserção de argumentos musicais que identificam as suas características idiomáticas. 

Esses argumentos podem ser visualizados desde o primeiro movimento Shuffle, no qual há uma 

exposição temática, com frases melódicas que envolvem e traduzem esta linguagem, tais como: 

Shapes, Enclosure, Approach notes, Licks, entre outros, como também apresenta ritmos tipo 

Accent, por exemplo. Mower também introduz Patterns e frases estruturadas, que se configuram 

como um Lick, modelos fraseológicos que entendo como elos de ligação com intérpretes do Jazz.  

O segundo movimento, Ballad, traduz esses argumentos em um andamento mais lento, no qual são 

expostas frases que se configuram como um “improviso escrito” para flauta. Esta ideia 

“improvisativa” é clarificada por meio de uma extensa cadência que o compositor explora, usando 

argumentos, como:  Patterns e Licks. Neste caso, os relaciono com os Patterns utilizados por Oliver 

Nelson (1932-1975)17. 

Logo, o terceiro movimento, Bluebop, estrutura-se como uma espécie de mescla entre o Blues e o 

Bebop. O idiomatismo do Bebop de Charlie Parker (1920-1955)18 é encontrado em alguns trechos 

identificados e exemplificados nesta peça, como também o “momento Blues”, que se encontra no 

final deste movimento, com a inserção da escala Blues e a Blue note para finalizar a peça.  

 

16 Segundo o site Itchy Fingers Publications. 

17 Oliver Edward Nelson (1932-1975) foi clarinetista, saxofonista, arranjador e compositor de Jazz. 

18 Charles Parker Jr. (1920-1955) foi saxofonista e compositor de Jazz. 

https://www.itchyfingers.com/
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Assim, compreendo que a sonata Opus di Jazz insere-se em um contexto que abrange tanto o 

universo da música popular, neste caso o Jazz, quanto o universo da música erudita. Por meio dos 

elementos identificados, observo que Mower traduziu esta peça para uma linguagem que faz parte 

de suas experiências como instrumentista-compositor, ocorrência já identificada em outras peças 

escritas pelo mesmo. 

Anteriormente à sonata Opus di Jazz, Mower compôs a sonata Latino (1994), que traz alguns 

elementos referentes a ritmos latino-americanos, tais como: Salsa, Merengue, Rumba, Tango e 

Bossa-Nova. Desse modo, percebe-se uma tendência do compositor em escrever peças que são 

provenientes de suas vivências na música popular, contudo ainda alinhado aos modelos e 

estruturações oriundas da música de concerto. Em seu concerto para flauta e orquestra de sopros, 

pode-se notar novamente uma alusão ao Jazz, assim como na sonata Opus di Jazz. Tal observação 

se clarifica por meio do depoimento do próprio compositor, em sua nota de programa (Mower, 2019) 

referente ao concerto para flauta e orquestra de sopros, assim lê-se: 

Antes de começar a trabalhar, tive uma conversa com o guru da banda de sopros Tim Reynish, 

(…).  Tendo consciência das minhas ‘inclinações do Jazz, ele sugeriu que eu introduzisse um pouco 

de Jazz no projeto, conforme o repertório da orquestra de sopros o necessitasse...’ (…). Percebi que, 

escondido dentro da orquestra de sopros, existe uma grande big band, e, tendo escrito muito para 

este tipo de formação, comecei a pensar na orquestra como uma big band ampliada.  É claro que ela 

não é, mas como ponto de partida, isso me colocou mais na minha zona de conforto de composição 

(Mower, 2019).19 

 

Assim, entendo que a contribuição de Mower nesta sonata propiciou novas reflexões sobre sua 

experiência como compositor, arranjador e instrumentista. Estas, por sua vez, foram determinantes 

para dar sustentação à minha ideia de interpretação e performance neste projeto. Desse modo, vejo 

na minha experiência no universo da música popular – como flautista de Choro – um potencial e 

condições para interpretar esta composição de Mower com uma “nova” roupagem, isto é, recriar a 

sonata “Opus di Jazz em Choro”.  

Identificar a relação de Mower com o Jazz também fez perceber que o relacionamento de um músico 

de forma conjunta à sua formação, vivências e tendências (quando se traz à cena, pontualidades 

de sua própria história) torna-o coerente com relação à sua individualidade como compositor e/ou 

intérprete. Em outras palavras, absorvo sob esta ótica de “coerência musical” um modelo a seguir 

para minhas criações artísticas, isto é, a construção de uma performance alinhada às minhas 

experiências no Choro.  

 

19 (Mower, 2019) – Nota de programa do concerto para flauta e orquestra de sopros (disponível em anexo) 
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1.6. A idiomática do Jazz na sonata Opus di Jazz 

O objetivo desta secção é abordar trechos selecionados da sonata Opus di Jazz20, relacionados 

com o que entendo ser mais idiomático do Jazz nesta composição. Fundamento esta seleção na 

ligação que pude estabelecer entre estes trechos mais jazzísticos e a performance de outros 

intérpretes de Jazz, como o saxofonista Dexter Gordon (1923-1990)21 e o flautista Gareth Lockrane 

(1976)22, por exemplo. 

Estes elementos característicos são ferramentas que os intérpretes de Jazz utilizam para conceber 

estratégias interpretativas e expressar sua criatividade musical. Desse modo, estes elementos 

também podem ser entendidos como tipos de ornamentos musicais encontrados na música erudita, 

porém com outras nomenclaturas, como: pontes modulatórias, motivos rítmicos e melódicos, notas 

de passagem, apogiaturas, bordaduras, entre outros.  

Os elementos que identifico como parte da idiomática do Jazz e que podem ser observados nesta 

sonata são: Shapes, Approach notes, Enclosure, Target, Licks e Guide Tones, Patterns, Accent. 

Estes elementos podem ser clarificados no livro The Jazz flute do autor Sarpay Özçağatay (2016), 

que retrata mais detalhadamente sobre esta linguagem do Jazz. Compreende-se que: 

As notas de aproximação [approach notes] são notas cromáticas que podem ser usadas para 

resolver por movimentos ascendentes ou descendentes em qualquer tom do acorde (1º, 3º, 5º ou 

7º). As notas de aproximação são normalmente usadas para chegar ao tom do acorde ‘de cima’ 

[para baixo] ou subir para o tom do acorde ‘de baixo’ [para cima]. Essas notas de aproximação são 

tipicamente cromáticas em relação ao tom do acorde, mas também podem vir de uma nota que está 

totalmente afastada da nota do acorde alvo [target]. As formas mais comuns dessas notas de 

aproximação são de 2ª a 4ª notas do acorde [shapes], juntamente com 1ª ou 3ª notas do acorde 

[shapes], e assim por diante. (…) você verá exemplos de padrões [Patterns] usando notas de 

aproximação [approach notes] em Dó maior e sua aplicação em alterações de acordes comuns 

(Özçağatay, 2016, p. 34)23. 

Segundo Özçağatay (2016), as Approach notes ou notas de aproximação podem ser entendidas 

como notas cromáticas ou diatônicas, as quais – progressivamente – se direcionam a uma nota alvo 

 

20 A Sonata Opus di Jazz foi composta em maio de 1997, pelo flautista e compositor Mike Mower. Caracteriza-
se com uma forma estrutural de sonata, se apresentando em três movimentos, tais como: Shuffle, Ballad e 
Bluebop.  

21 Dexter Gordon (1923-1990) foi saxofonista de Jazz e também considerado um dos pioneiros do Bebop. 

22 Gareth Lockrane (1976) é flautista, pianista, arranjador e compositor de Jazz. 

23 Tradução da autora; texto original: “Jazz Approach Notes: ‘Approach’ note are chromatic notes that can be 
used to resolve down to (from above) or up to (from below) any chord tone (root, 3rd, 5th, or 7 th). Approach 
notes are typically used to descend to the chord tone ‘from above’ or ascend to the chord tone ‘from below’. 
These approach notes are typically chromatic in relation to the chord tone, but can also come from a note that’s 
a whole step away from the target chord note. The most common approach shapes are 2 to 4 note shapes, 
along with 1 or 3 notes shapes, and so forth. In the following section you Will see exemples of Patterns using 
appraoch notes in C major and their application on common chord changes” (Özçağatay, 2016, p. 34). 
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(target). Assim, entendo que o Enclosure também se configura como um tipo de Approach note, 

porém com uma forma de aproximação na qual a nota alvo (target) é “cercada” por movimentos 

melódicos ascendentes e descendentes, gerando intervalos cada vez mais reduzidos até que a nota 

alvo (target) seja alcançada.  

No entanto, ressalto que a referência para todas as figuras no contexto deste trabalho, estão 

inseridas na clave de sol. Logo, pode-se observar nas Figuras 1, 2, 3 e 4, a presença de Approach 

notes (Cromático e diatônico, Enclosure e Target) conforme os exemplos a seguir: 

 

 

Figura 1 – Shuffle – comp. 47. 

 

 

Figura 2 – Shuffle – comp. 62. 

 

 

Figura 3 – Shuffle – comp. 108. 
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Figura 4 – Shuffle – comp. 106. 

Pode-se observar, nesta sonata, a inserção de Shapes (forma do acorde) em alguns trechos 

selecionados. Estes Shapes são estruturas intervalares, sendo consideradas as tétrades, as tríades 

e as respectivas notas de tensão (dissonâncias) pertencentes aos acordes (Özçağatay, 2016, p. 

34). Pode-se visualizar estes elementos nos seguintes exemplos das Figuras 5, 6, 7 e 8. 

O próximo Shape (Figura 5) é encontrado em alguns trechos do primeiro movimento, com variações 

tanto na melodia quanto no ritmo. Caracteriza-se como um motivo melódico e rítmico, sendo 

manipulado com algumas variações no decorrer da peça. 

 

 

Figura 5 – Shuffle – comp. 10. 

 

O próximo exemplo, na Figura 6, caracteriza-se também como um Shape, identificado no início do 

segundo movimento com o acorde de F#m7(b5). 

 

 

Figura 6 – Ballad – comp. 12. 

 

Shape (Ab7): Dó (3ª), Láb (1º), Mib (5ª) 

 

Shape (Bsus): Ré# (3ª), Si (1º), Fá# (5ª) 

Shape (F#m7(b5): Si (11ª), Dó (b5ª), 

Mi (b7ª), (b3ª), Sol (9ª), Fá# (1º). 
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A Figura 7 configura-se também como um Shape, identificado no terceiro movimento Bluebop, com 

o acorde de Gb7M. 

 

 

Figura 7 – Bluebop – comp. 30. 

 

 

No próximo exemplo (Figura 8) a formação do acorde de Dm7(9) é visualizado no terceiro 

movimento Bluebop. Abaixo, descrevo a estrutura intervalar deste Shape. 

 

 

Figura 8 – Bluebop – comp. 31. 

 

 

Estas estruturas de acordes (Shapes) podem ser observadas também, no trecho transcrito da 

música Someday My Prince Will Come (Figura 9), interpretada pelo flautista de Jazz Gareth 

Lockrane (1976). O trecho exato encontra-se disponível em plataforma digital: Gareth Lockrane – 

Someday My Prince Will Come. 

 

 

Figura 9 – Transcrição: Gareth Lockrane (intérprete) – Someday my Prince Will Come. 

Shape: Gb7M: Solb (1º), Sib (3ª), Réb(5ª), Fá (7ª) 

Shape: Dm7(9): Fá (3ª), Lá (5ª), Dó (7ª), Mi (9ª) 

https://youtu.be/pU5FMHsGq7w
https://youtu.be/pU5FMHsGq7w
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Assim como o flautista de Jazz Gareth Lockrane utilizou de Shapes em seus argumentos na 

improvisação, intérpretes de vários estilos musicais, utilizam ferramentas para auxiliarem na criação 

de seus discursos musicais. Logo, uma dessas formas estruturais mais comuns, são conhecidas 

como Licks. Desse modo, os Licks são frases musicais pré estruturadas e desenvolvidas para serem 

inseridas em contextos de improvisação (Özçağatay, 2016, p. 58). Para clarificar este elemento 

utilizado pelos intérpretes, lê-se que: 

Em vários estilos de música popular, como rock, Jazz e pop, existem frases, ferramentas musicais, 

sequências e motivos comuns a cada estilo que, em relação ao intérprete, o auxiliam a entrar no 

espaço sonoro para este estilo específico. Essas frases comuns são chamadas de Licks. Os Licks 

podem se apresentar de várias maneiras. Em primeiro lugar, Licks podem ser sequências de notas 

comuns em um estilo (depois de serem tocadas tantas vezes por tantas pessoas diferentes) (…). 

Em segundo lugar, os Licks também podem ser um conjunto de sequências que você cria por conta 

própria (…). No Jazz, licks são normalmente criados para acomodar progressões de acordes 

específicas (ou seja, uma progressão II V I). Como tal, ao praticar licks, também ajuda a pensar na 

tonalidade, controle e articulação. O foco nessas três coisas permite que você toque os licks em 

diferentes situações dinâmicas (Özçağatay, 2016, p. 58)24. 

 

Nesse contexto, alguns tipos de Licks foram destacados da sonata, como mostra na Figura 10, 

quando considero como um Licks inserido no segundo movimento Ballad. Logo, pode-se notar 

também uma ideia de frases “improvisadas” para flauta: 

 

 

Figura 10 – Ballad – comp. 42. 

 

24  Tradução da autora; texto original: “In varying popular music styles such as rock, jazz, and pop, there are 
phrases, musical devices, sequences and motifs common to each style which, relative to the player, help that 
person get into the sound space for that particular style. These common phases are called "licks". Licks can 
present themselves in a couples of different ways. Firstly, licks can be note sequences that are common within 
a style (after having been played so many times by so many different people) (...) Secondly, licks can also be a 
set of sequences that you create on your own (…) In Jazz, licks are typically created to accommodate specific 
chord progressions (i. e. a II V I progression). As such, when practicing licks, it helps to also think about tone, 
control, and articulation. Focusing on these three things enables you to play the licks in different dynamic 
situations” (Özçağatay, 2016, p. 58). 
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Neste próximo Licks (Figura 11), inserido no primeiro movimento Shuffle, apresento uma relação 

com o Licks do saxofonista Dexter Gordon (1923-1990) (Figura 12), no intuito de trazer luz a estes 

elementos que são utilizados por intérpretes de Jazz. 

 

 

Figura 11 – Shuffle – comp. 81. 

 

Essas frases pré-estruturadas podem ser identificadas no trecho (Figura 12) transcrito de I’m a fool 

to want you, interpretada pelo saxofonista de Jazz Dexter Gordon (1923-1990). O trecho exato 

encontra-se disponível em plataforma digital: Dexter Gordon  

 

 

Figura 12 – Transcrição: Dexter Gordon – I’m a fool to want you (Licks). 

 

Logo, os exemplos a seguir (Figuras 13 e 14) são apontamentos de Patterns (padrões) encontrados 

na sonata, no qual relaciono com os Patterns do saxofonista e clarinetista Oliver Nelson (1932-

1975). Os Patterns são progressões melódicas e rítmicas, estruturadas de forma padronizada 

(Özçağatay, 2016, p. 34). Podem ser também, encontradas em métodos de Jazz, como é o caso do 

exemplo mencionado de Oliver Nelson (Figura 15). O exemplo da Figura 13 está inserido no 

segundo movimento Ballad e o exemplo da Figura 14, encontra-se no terceiro movimento Bluebop 

da sonata. 

https://youtu.be/_mNPY7Mtjz0
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Figura 13 – Ballad – comp. 50. 

 

 

 

Figura 14 – Bluebop – comp. 317. 

 

 

Conforme os Patterns da sonata de Mower demonstrados nas figuras acima, neste próximo exemplo 

(Figura 15), relaciono estas progressões melódicas e rítmicas que sugerem acordes sucessivos em 

cada compasso, de um trecho retirado do livro Patterns for improvisation by Oliver Nelson (1966, p. 

3). Tais progressões podem ser clarificadas, conforme se mostra na figura: 
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Figura 15 – Pattern for improvisation by Oliver Nelson (1966, p. 3). 

 

 

No terceiro movimento da sonata, é possível perceber alguns apontamentos que se referem a uma 

tendência ao idiomatismo Bebop inseridos nesta peça. Dessa forma, relaciono esta linguagem com 

a mesma encontrada no livro Charlie Parker – Jazz Master (1979), do saxofonista Charlie Parker 

(1920-1955). Tais observações do idiomatismo Bebop identificadas na sonata se encontram nas 

Figuras 16, 17 e 18, respectivamente. 

 

 

Figura 16 – Bluebop – comp. 9. 

 

 

Figura 17 – Bluebop – comp. 77. 
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Figura 18 – Bluebop – comp. 193. 

 

Relaciono esta observação do idiomatismo Bebop, nos trechos destacados do terceiro movimento 

Bluebop da sonata de Mower, com a mesma linguagem apresentada por Charlie Parker no livro 

Charlie Parker – Jazz Master (1979, p. 14). Conforme o exemplo a seguir (Figura 19), pode-se 

verificar esta relação: 

 

 

Figura 19 – Charlie Parker – Jazz Master (1979, p. 14). 

 

Assim, outras características que identificam este idiomatismo do Bebop são abordadas neste 

contexto, como o trecho abaixo, situado no terceiro movimento Bluebop. No próximo exemplo 

(Figura 20), a melodia da flauta sugere um Walking Bass, ou seja, um tipo de argumento tipicamente 

relacionado ao Baixo. 

 

 

Figura 20 – Bluebop – comp. 37-46. 
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O exemplo a seguir (Figura 21), refere-se ao ritmo Accent que é típico do Jazz e percebido como 

uma série de requisitos interpretativos de articulação, entonação e aspectos rítmicos que 

caracterizam esta linguagem. 

 

 

Figura 21 – Ritmo – Accent. 

 

O próximo exemplo apontado (Figura 22), é o aparecimento da Blue Note25 no final do terceiro 

movimento Bluebop, a qual se apresenta em uma pentatónica menor de Sib, mais precisamente, no 

segundo Mi ♮ (#11ª) precedido de um Mib. 

 

 

Figura 22 – Bluebop – comp. 337. 

 

Segundo Muggiati (2011), a partir de 1920, a Blue Note foi implementada ao Blues26 e caracterizada 

como um dos elementos que marcaram o citado estilo. Este elemento proporcionou uma espécie de 

colorido musical ao provocar uma dissonância no III e VII graus e/ou também no V grau da escala, 

ou seja, a Blue Note foi concebida como uma nota distinta das demais notas pertencentes à escala 

diatônica (#11ª). Por esta peculiaridade, se tornou uma ferramenta relevante tantos para intérpretes, 

 

25 Segundo Muggiati (2011), a escala de Blues criada pelos negros era uma forma de protesto à maneira como 
os músicos brancos tocavam (Muggiati, 2011 p. 20). 
26 A estrutura do Blues pode ser entendida como uma estrofe de doze compassos, dividida em três versos de 
quatro compassos (Muggiati, 2011, p. 18). 
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quanto para compositores, e, por isso, pode ser identificada em diversas obras, dentre elas, a 

Rhapsody in Blue de George Gershwin27. 

Acerca desses elementos do Jazz, proponho alguns motivos (Figura 23), criados por mim, para 

somar à minha proposta interpretativa desta sonata. Assim, exponho minha ideia criativa para o 

segundo movimento Ballad, no exemplo da Figura 23: 

 

 

Figura 23 – Proposta Interpretativa. 

 

 

27 George Gershwin (1898-1937) foi compositor norte-americano e tornou-se reconhecido por suas 
composições para a Broadway. Como também foi um dos compositores que caminharam paralelamente 
entre o jazz e a música erudita. 
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Em conclusão a este tópico, considero pertinente para este trabalho fazer ligações criativas com o 

material que a peça oferece. Neste caso, propus algumas ideias interpretativas relacionadas à 

idiomática do Jazz, com base nos autores citados anteriormente, como também nos intérpretes que 

fizeram e fazem parte da história do Jazz. Portanto, no âmbito da minha interpretação da sonata, 

revelar os elementos que identificam a idiomática do Jazz esclarece sobre qual o sentido propor em 

cada um desses argumentos. 

 

Logo, compreender, por exemplo, que a Blue Note me remete ao Blues e, consequentemente, a 

alguns sentimentos, como melancolia e nostalgia, presentes neste estilo. Como também a fusão 

cultural histórica entre negros e brancos de Nova Orleans (1900-1905)28 me permite relacionar estas 

imagens à minha performance. E, dessa maneira, poder desfrutar com mais intensidade e 

proximidade da sonata.  

Para esta proposta interpretativa, considero a possibilidade de fundir essa linguagem do Jazz com 

o caráter do Choro e relacionar os sentidos tanto do Jazz quanto do Choro com a minha vivência. 

Neste caso, assim como o Jazz retrata a história dos negros de Nova Orleans, com todas as tristezas 

sociais e históricas daquela gente, o Choro também simboliza as classes menos favorecidas da 

sociedade, em um paradoxo social, pois ele nasceu nos morros do Rio de Janeiro, cidade onde 

nasci. Assim, ambos representam um ato de resistência não só social, mas também cultural. 

 

 

 

 

28 Segundo Muggiati, o Jazz nasceu em Nova Orleans dentre 1900-1905 (Muggiati, 2011, p. 29). 
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PARTE 2: PROPOSTA INTERPRETATIVA 

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA CRIATIVA ATRAVÉS DO CHORO NESTA 

INTERPRETAÇÃO ALTERNATIVA 

O objetivo deste projeto artístico é desenvolver uma proposta de interpretação alternativa da sonata 

Opus di Jazz, considerando a inclusão de aspectos característicos do Choro como uma forma de 

experiência criativa para esta interpretação.  

Nesta proposta interpretativa, descrevo o processo criativo desenvolvido a partir dos materiais 

colhidos na sonata e as considerações que fizeram deste projeto um laboratório criativo com o 

objetivo na performance-viva. Desse modo, no âmbito dessas considerações que se desenvolveram 

no decorrer deste projeto, como os exercícios complementares, ensaios e experimentações, foi 

atribuído um conjunto de procedimentos que se destinam ao Recital final. 

A partir destes procedimentos, considerei pertinente incluir instrumentos típicos do Choro, como o 

pandeiro, no intuito de enfatizar essas características próprias e tornar uma experiência mais 

próxima daquilo que é presente nas rodas de Choro. Nesta inclusão instrumental e estética, cria-se 

um ambiente que retrata este gênero musical de uma forma mais viva e, com isso, propicia-se ao 

público um envolvimento com esta comunhão musical. 

Uma das premissas da presente investigação artística é trazer uma proximidade entre público e 

intérprete, para que ambos possam desfrutar deste momento interativo. Neste caso, ao incluir o 

carácter do Choro nesta peça, acredito que trazer à cena o conceito de uma Roda de Choro pode 

aproximar ainda mais esta relação.  

Assim, entendo que a Roda de Choro possui características peculiares, as quais podem favorecer 

esta comunicação e uma delas é a sua formação em círculos. Estes círculos concêntricos, formados 

na Roda de Choro, podem propiciar uma simples e descontraída comunhão musical, com o intuito 

de oferecer ao público uma abertura participativa de forma direta ou indireta. Sendo o primeiro 

círculo formado pelos músicos e os demais círculos criados pelo público direto e, assim 

sucessivamente, pelo público indireto.  

No intuito de reelaborar uma interpretação que possa oferecer uma performance inovadora, sob um 

ponto de vista interpretativo e performático desta peça, entendo que considerar os processos 

criativos adquiridos através do Choro e as nuances que envolve este meio pode favorecer a 

proposta. Assim como a realização da performance em formato de uma roda de Choro pode 

fomentar uma empatia com o público e incluí-lo nesta proposta interpretativa. A proximidade com o 

público e a inserção de instrumentos típicos podem propiciar uma nova apreciação por meio desta 

linguagem do Choro na performance musical. 

Por conseguinte, através desta proposta interpretativa alternativa, promove-se uma quebra de 

paradigmas, os quais podem estar vinculados a esta sonata, sendo eles referidos à notação e ao 
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tipo de interpretação relacionada. Compreendendo a inquietação observada sobre os intérpretes 

que desempenham de forma abstrata essa sonata, em conjunto com uma notação que também 

oferece limitações expressivas, nuances como o timbre e o swing, por exemplo, tornam-se 

despercebidos e, como resultado, uma interpretação abstrata. 

Desse modo, acredito que uma nova abordagem desse tipo de música poderá tornar a peça ainda 

mais abstrata, porém mais coerente com a minha realidade como artista. Neste caso, a minha 

criação em incluir aspectos do Choro, tanto musicalmente quanto esteticamente, aproxima esta 

peça das vivências que obtive durante minha carreira como flautista de Choro. Acredito que essa 

coerência pode de fato clarificar a dimensão desta sonata em uma nova perspectiva, ou seja, 

transformar uma abstração em uma interpretação real e significativa para mim e espero que também 

para o público. 

2.1. Experimentos, problemática e associações 

Antecipadamente a esta proposta alternativa, alguns experimentos foram determinantes para que 

chegasse a esta concepção final. Estes experimentos tiveram o intuito de reconhecer, estudar e 

sentir a peça, e, assim, inicialmente, foram realizados alguns ensaios com a formação flauta e piano. 

No decorrer dos ensaios, muitas ideias e encantamentos sobre a sonata estiveram presentes, mas 

também, alguns problemas foram possíveis de serem identificados. Entrar no universo do Jazz pela 

ótica de Mower e poder identificar esta linguagem foi uma revelação para o meu universo artístico. 

No entanto, ao aprofundar neste assunto e ter acesso aos registos sonoros desta sonata, dentre 

tantas outras gravações audiovisuais, também percebi uma lacuna existente entre o que estava 

escrito e o natural idiomatismo do Jazz, nas interpretações a que tive acesso.  

Logo após a primeira apresentação da sonata com a formação flauta e piano, percebi que a minha 

inquietação havia aumentado, pois além de observar interpretações abstratas desta peça, estava 

eu própria entrando no mesmo erro. Porém, com um somatório de problemas acrescidos, isto é, não 

se tratava só da minha interpretação abstrata, mas o mesmo era visível no distanciamento que a 

pianista tinha com este tipo de linguagem Jazzística.  

Assim, compreender as especificidades e particularidades de cada intérprete foi determinante para 

ir de encontro às minhas. Dessa forma, encontrei no Choro uma forma de retirar esta peça da minha 

abstração ao trazê-la para esta zona de conforto, como Mike Mower relata ao pensar numa “Big 

Band ampliada” para compor seu concerto para flauta e orquestra de Sopros. Esta zona de conforto 

é o lugar que identifico como uma representatividade da liberdade criativa em paralelo com a 

simplicidade que o Choro traduz.  

Esta liberdade e simplicidade que encontro no Choro e também no Jazz me remetem, então, à 

minha zona de conforto, no sentido que revisito aqueles encontros semanais no bar do “Fausto” e 

na “amendoeira do meu tio”. Essa rápida sensação de conforto me incita a criar diferentes caminhos 
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musicais, novas frases, novos acentos e timbres, rubatos e dinâmicas, assim como minhas atitudes 

corporais, logo, leves e descontraídas em minha performance.  

Entre esses novos elementos, além da inserção do pandeiro, o qual fará explicitamente a base do 

Choro, destaco como principal mudança textual a substituição de tercinas e outras figuras por 

síncopes. Essa mudança traz o balanço que o estilo possibilita e me remete à leveza das execuções 

que vivi naquele bar do subúrbio com velhos amigos músicos. Com essa simples mudança, ocorreu 

como se eu desse uma nova roupagem ao swing do Jazz, agora na forma do balanço e 

“malandragem” do Choro.  

Como parte de algumas sugestões para inserir o Choro neste contexto, surgiu a ideia de inserir um 

cavaquinho, já que o violão não iria somar tanto porque estaria na mesma tessitura do piano, ideia 

essa que não foi incluída nesta proposta interpretativa. 

Outras sugestões que podem acrescentar esta caracterização são as fermatas do segundo 

movimento Ballad, que antecedem uma cadência para flauta e que também são distribuídas durante 

esta cadência. Assim, relaciono estas fermatas aos Breques contidos tanto nos sambas quanto nos 

Choros. Desse modo, proponho referenciar alguns trechos do Choro Língua de Preto com alguns 

Breques no decorrer deste trecho cadencial. 

Na busca de uma fidelidade a certas questões do Choro, começo a partir do primeiro movimento da 

sonata, tocando-a como o compositor elaborou, pois em minha associação com as velhas rodas de 

Choro, me lembrei de que os chorões mais velhos não gostavam de grandes mudanças na primeira 

apresentação do tema ou na primeira volta da peça. Diferente do Jazz, o Choro tradicional se 

relaciona com a improvisação ou mudanças textuais dentro de uma forma muito bem estabelecida 

de Rondó (AA-BB-CC) e – neste caso – há um discurso musical “estruturado” nesta forma. Os 

intérpretes tradicionais de Choro até os dias atuais respeitam esses modelos, deixando sua 

criatividade aflorar em outros detalhes, como em variações melódicas, rítmicas e harmônicas.  

Em minha performance, também explorei sonoridades, como vibrato, que é utilizado dentro de uma 

outra ótica nas performances do Jazz. Esses detalhes técnicos foram inspirados na performance de 

músicos como a do flautista Altamiro Carrilho e Patápio Silva (1880-1907). Estes grandes mestres 

do Choro, de alguma forma, construíram em mim referências de sonoridades do estilo, assim como 

o desejo de criar nuances semelhantes. De fato, ao inserir um frullato em uma das escalas presentes 

no primeiro movimento da sonata, me remeteu às imagens da música Língua de Preto, interpretada 

por Carrilho. Este pequeno flash foi o gatilho para este insight criativo de inserir elementos que não 

estão presentes no texto. 

Outro elemento relevante que desenvolvi em minha performance na sonata foram mudanças 

gestuais. Apliquei, assim, algo que aprendi ao tocar nas rodas de Choro, que foi a despreocupação 

em manter meus joelhos rígidos e balançar meu corpo junto ao desejo de sentir a música. Em certas 

passagens da sonata, busco trocar os apoios dos pés – em trechos que possibilitam – na tentativa 
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de criar uma sensação do ato de dançar, enquanto toco, vivência muito comum quando tocava 

sambas e bossa nova, músicas mais acessíveis tecnicamente que o repertório tradicional da flauta.  

Identificar a idiomática do Jazz, nesta sonata, me faz remeter ao seu nascimento, dentre 1900 a 

1905 em Nova Orleans, com a crescente decorrência de escravos negros vindos da África. Gerando 

uma fusão cultural entre brancos e negros, sua chegada favoreceu para a diversidade musical 

(rítmica, melódica e harmónica). Desse modo, a inserção da Blue note, nesta peça, traz uma 

melancolia e nostalgia que o Blues carrega na sua história e na de seus intérpretes, isto é, músicos 

negros que faziam parte dos “excluídos” da sociedade. 

Esta relação emocional melancólica com a Blue note me coloca ao encontro de todas essas tristezas 

sociais, históricas e culturais daquela gente, como também vividas até hoje nas favelas e subúrbios 

das grandes cidades, como o Rio de Janeiro. Todas essas imagens fazem parte de minha 

performance, pois assim como considero o Jazz um ato de resistência, também vejo e transfiro 

essas imagens no Choro e no Samba. Lembrando que nem todos Sambas e Choros possuem um 

caráter alegre e descontraído, como se vê em sua maioria. Canções, como Samba: Agoniza mas 

não morre de Nelson Sargento (1924), A voz do morro de Zé Keti (1921-1999), O mundo é um 

moinho de Cartola (1908-1980) e também Choros, como: Desprezado de Pixinguinha (1897-1973) 

e Vibrações de Jacob do Bandolim (1918-1969). Desse modo, essas músicas traduzem esta 

melancolia que também encontro no Jazz e no Blues. 

2.2. Metodologia da performance 

O estudo aplicado dessa peça tornou-se um procedimento constante desde o início do curso, 

fazendo das aulas de instrumento o principal laboratório metodológico da investigação. Em sala de 

aula, estudos técnicos para flauta foram atribuídos às técnicas de sonoridade, técnicas de 

articulação, técnicas de respiração e técnicas posturais. Assim, outros elementos foram atribuídos, 

como fraseologia, o uso do vibrato e sua estética, técnicas estendidas para flauta e estudo de 

harmônicos.  

Descrevo aqui as peças que fizeram parte do primeiro recital: Introduction and Variations on a 

Theme, Op. 160 (F. Schubert), Density 21.5 (Edgard Varèse), Sequenza (Luciano Berio), Chaconne 

(S. Karg-Elert), Sonata para flauta e piano (P. Hindemith) e o Choros Nº 2 para flauta e clarinete 

(Villa-Lobos).  

Desse modo, a partir do segundo ano deste curso, após a primeira audição da Sonata Opus di Jazz, 

alguns estudos foram relacionados para ambientar no caráter da peça. Então, os estudos (Tango-

Etudes) para flauta solo do compositor argentino Astor Piazzolla (1921-1992) foram pertinentes para 

experimentar a similaridade do Tango com elementos do Jazz, como nos deslocamentos rítmicos, 

nas síncopes e acentuações contrapontísticas.  
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O estudo das referidas peças traz como foco a prática da liberdade interpretativa intrínseca na 

música de Piazzolla (tango/Jazz), de forma que é possível experienciar a similaridade com os 

elementos Jazzísticos contidos na música de Mower, que têm em comum os deslocamentos 

rítmicos, síncopes e acentuações específicas. 

Assim, no âmbito desta investigação artística, a metodologia da performance utilizada para a 

interpretação alternativa desta sonata vai de encontro com Um modelo teórico para a compreensão 

e o estudo da performance musical do autor Correia (2007). Neste caso, o autor as define em quatro 

etapas, tais como, a seguir: 1. Contextualização, 2. Exploração emocional do contexto, 3. 

Coactivação e 4. Devir.  

Desse modo, compreendo estas definições como: 

Referente ao primeiro item (1). Contextualização: trago para este trabalho uma 

contextualização no âmbito das minhas vivências na música popular brasileira, mais 

precisamente no Choro, como também a pertinência em identificar a idiomática do Jazz 

na sonata de Mower, através de uma breve análise da peça para incluir este material nas 

características típicas do Choro. Nesse ponto, também fez parte desta pesquisa uma 

contextualização histórica sobre o Jazz, o Choro e suas características. 

Referente ao segundo item (2). Exploração emocional do contexto: as relações 

emocionais relacionadas a esta peça foram totalmente transformadas ao abstrair da peça 

por completo e pensá-la como um Choro. Neste momento, pude contemplar muitas 

imagens que trago ao tocar Choro e, com isso, ser capaz de transformá-las em um sentido 

musical através da expressividade. 

Referente ao terceiro item (3). Coactivação: nesse caso, mantive, durante este projeto, 

uma relação intensa com a flauta e, com isso, foi necessário ter uma dedicação aos 

estudos diários destinados à flauta, com o intuito de concretizar esta peça de forma mais 

fluente e ter condições de ir além do texto. Assim, poder chegar ao entendimento que tive 

sobre “frases improvisativas” para flauta nesta peça, ou seja, para expressar esta ideia de 

“improviso”, acredito que é importante torná-lo algo intrínseco para a performance. 

Referente ao quarto item (4). Devir: compreendo ser o momento que todo intérprete 

almeja alcançar na performance-viva. Neste caso, a preparação, o ambiente e todas as 

suas variáveis precisam estar conectadas e abertas a este momento de realização. Assim 

como o intérprete também precisa estar totalmente presente e compenetrado com a 

performance como um todo.  

Assim, este modelo foi parte significativa para compreender o processo de construção da 

performance de forma aberta e criativa. Neste caso, quando o intérprete relaciona sua 

expressividade com suas imagens metafóricas, cria-se uma interpretação pessoal, pois essas 



Opus di Jazz em Choro: Uma proposta de interpretação carioca do Opus di Jazz de Mike Mower 

42 

imagens e significados são produtos fabricados subjetivamente. Por isso, trago este modelo para 

minha proposta de interpretação alternativa. 

Acompanha este documento a gravação em vídeo do recital apresentado ao vivo no âmbito das 

provas de defesa deste projeto artístico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação artística constitui-se, de forma mais imediata, como um contributo acadêmico no 

âmbito da performance em música, propondo uma interpretação alternativa da sonata Opus di Jazz. 

Nesta proposta, pretende-se abranger novas possibilidades interpretativas na interação entre 

gêneros musicais, para que tanto público quanto intérprete possam desfrutar de uma nova 

experiência, plausivelmente mais significativa para ambos.  

Neste projeto artístico, pretende-se ainda promover uma reflexão sobre a relação entre 

instrumentistas e suas interpretações, com o intuito de levantar questões relacionadas com a 

subjetividade na performance. Neste caso, o envolvimento emocional, as vivências e experiências 

relatadas no decorrer deste trabalho conceberam conectar relações tanto do texto e do contexto da 

peça, quanto do compositor e a linguagem do Jazz. Dessa forma, foi possibilitado um elo de imagens 

metafóricas adquiridas e atribuídas, as quais trouxeram para a autora uma proximidade na 

interpretação desta peça. 

Portanto, a sonata Opus di Jazz foi necessária para oferecer meios e materiais que pudessem ser 

identificados e, posteriormente, inspirados em algumas criações expostas na segunda parte deste 

projeto. Logo, estes elementos apontados foram essenciais para compreender as tendências do 

compositor e, com isso, poder manipulá-los de uma maneira que não modificasse seu material 

original, mas sim, que somasse ao contexto da peça também. Então, a sugestão de incluir essas 

criações que estão relacionadas à idiomática do Jazz significou conceber uma ideia que se 

alinhasse a esta linguagem. E, assim, adaptá-la ao caráter do Choro, que será inserido não somente 

em algumas variações de células rítmicas e seus ajustes rítmicos (entre tercinas e síncopes), 

auxiliados pela “levada” que o pandeiro possibilita, mas também com tipos de variações melódicas, 

conforme as demostrações inseridas na segunda parte deste trabalho. 

Como parte desta investigação, incluir o caráter do Choro nesta peça, assim como o conceito 

estético que a Roda de Choro oferece, favorece esta ligação no que concerne à ambiência e à 

performance. Possibilita uma assimilação com o que acontece nas apresentações de Choro, 

proporcionando uma proximidade maior com o público e uma empatia gerada através desta 

interação. 

Com o intuito de visionar, sob um ponto de vista criativo, por meio da fusão entre universos musicais 

paralelos, minha performance promove uma liberdade interpretativa que agrega as diversidades 

particulares de cada vertente. E, sendo assim, entendo que essa abertura propicia a criatividade e 

a pluralidade desses contributos musicais, somando assim, como uma conexão de interligações 

múltiplas a novas elaborações criativas. 
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A diversidade musical do universo do Jazz requer uma compreensão sobre a maneira com que 

muitos intérpretes do Jazz se expressam, pois, apesar de muitos contributos encontrados em 

métodos de Jazz, e após compreender suas características específicas, acredito que seja 

necessária uma vivência para realmente se consolidar esta linguagem, indo além do que a técnica 

e a escrita oferecem.  

Como um exemplo, questões sobre sonoridade da flauta no Jazz: o timbre, o vibrato ou o tipo de 

ataque são nuances que traduzem uma identidade na interpretação, mas que não são explícitos na 

notação. Dessa forma, entendo que a liberdade de expressão no Jazz é uma de suas principais 

bandeiras, mas com a devida afeição que tenho pelo estilo, por mais que eu tenha compreendido a 

estrutura da peça, relacionando os intérpretes de Jazz, criando novas ideias, ouvindo os mais 

consagrados intérpretes, ainda não seria o suficiente para traduzir esta linguagem em som, porque 

assim como o Choro é para mim, o Jazz é para os Jazzistas. 

E, em conclusão a este trabalho, compreendo a referida peça com base no meu entendimento sobre 

a música popular brasileira. Eu trago o olhar de uma flautista de Choro para a interpretação desta 

composição. Assim, acredito que este projeto artístico continuará sua trajetória, se ramificando em 

outras ideias criativas, explorando outras vertentes e com novas “roupagens”, conforme o stock de 

experiências psico-socio-musicais da intérprete.  
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ANEXOS 

 

1. Notas de programa do Concerto para Flauta e orquestra de Sopros 

 

Data: 09 de março de 2019 

 

Tradução da autora: 

 

“Fui abordado por Lisa Garner, professora de flauta da Texas Tech University para escrever um 

concerto para flauta e orquestra de sopros, enquanto eu estava tocando na conferência da American 

National Flute Association em Las Vegas em 2003. Ela havia reunido um consórcio de 19 

universidades e a Fundação Brannen Cooper para financiar uma peça de 12 minutos e, no evento, 

decidimos acrescentar um terceiro movimento e transformar o trabalho em um concerto.  

Eu nunca havia escrito nada para orquestra de sopros antes e fiquei bastante assustado com o fato 

de ter trinta instrumentos de sopros apoiando uma flauta. Impossível! Foi minha reação inicial – a 

flauta nunca será ouvida –, então, fiz algumas pesquisas e me deparei com o “Lindisfarne Rhapsody” 

escrito para a mesma combinação em 1997 por Philip Sparke, que funcionou muito bem. Antes de 

começar a trabalhar, tive uma conversa com o guru da banda Tim Reynish, enquanto trabalhava em 

projetos separados na Universidade de Kentucky. Conhecendo minhas “inclinações pelo Jazz”, ele 

ordenou que colocasse um pouco de Jazz no projeto, pois “o repertório da orquestra de sopros 

precisava disso...”.  Isto foi um sinal verde para escrever algo azul. Percebi que dentro de uma 

orquestra de sopros há uma grande big band, e, tendo escrito muito para a big band, comecei a 

pensar na orquestra como uma big band ampliada. É claro que não, mas como ponto de partida, 

isso me colocou mais na minha zona de conforto de composição.   

Minha intenção era pontuar o mais levemente possível ao acompanhar a flauta, mas também dar a 

toda a banda algo para que eles se divertissem com grandes seções de tutti intercaladas. Eu estava 

ciente do fato de que todo o projeto foi financiado pelos EUA e, consequentemente, incluí algumas 

ideias musicais associadas a esse país, como a seção de abertura de arquivos e países dramáticos 

no primeiro movimento e o canto de sargento / esquadrão da rotina de treinamento da força aérea. 

No último movimento (embora em uma linha de 12 tons), foi uma experiência estimulante para eu 

me familiarizar com o gênero da orquestra de sopros, e espero que você aprecie a peça tanto quanto 

eu a escrevi.” 

Mike Mower 
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Versão original: 

 

I was approached by Lisa Garner, professor of flute at Texas Tech University to write a work for flute 

and wind orchestra whilst I was performing at the American National Flute Association conference in 

Las Vegas in 2003. She had assembled a consortium of 19 universities and the Brannen Cooper 

foundation to fund a 12 minute piece, in the event decided to add a third movement and turn the work 

into a concerto. 

I had never written anything for wind orchestra before and was quite daunted at the prospect of 

having thirty wind instruments supporting a flute. Impossible! was my initial reaction - the flute will 

never be heard - so I did some research and came across “Lindisfarne Rhapsody” written for the 

same combination in 1997 by Philip Sparke which worked very well. Before setting down to work I 

had a conversation with wind band guru Tim Reynish whilst we were both working on separate 

projects at the University of Kentucky. Being aware of my “Jazz leanings” he ordered me to infuse 

some Jazz into the project “as the wind orchestra repertoire needs it...” This was a red rag to a bull 

which gave me the green light to write something blue... I realised that hidden within the wind 

orchestra is a full big band, and, having written a lot for big band previously started to think of the 

orchestra as an augmented big band. Which of course it isn't, but as a starting point this put me more 

into my compositional comfort zone.  

It was my intention to score as lightly as possible when accompanying the flute but also to give the 

whole band something to get their teeth into with large tutti sections interspersed. I was aware of the 

fact that the whole project was funded from the USA and consequently put in a few musical ideas 

associated with that country such as the fife and drum/country opening section in the first movement 

and the air force training routine sergeant/squad chant in the last movement (albeit within a 12-tone 

note row)  

It was a stimulating experience getting for me to get acquainted with the genre of the wind orchestra, 

and I hope you enjoy the piece as much as I had writing it. 

Mike Mower 
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2. Partitura da sonata Opus di Jazz 
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