Escola de Música “Villa-Lobos”
Curso:
Saxofone
Disciplina: Saxofone Clássico
1. Ementa:

Carga horária: 384hs
Professor: Éverton Luis Backes

Estudo do caráter técnico e estilístico do saxofone. Domínio técnico do
instrumento, respiração e embocadura para realizar seu pensamento musical.
Interpretação de obras com gêneros variados.
2. Objetivo Geral:
•

Propiciar formação técnica no instrumento e musical;

•

Possibilitar ao aluno estar apto para iniciar sua carreira profissional atuando em
estúdios de gravação, bandas das mais variadas formações, orquestra
sinfônica/filarmônica e grupos de câmara, ministrar aulas para iniciantes e
intermediários;

•

Propiciar formação necessária para pleitear uma vaga em um curso Superior
(Bacharelado) em Saxofone nas Faculdades e Universidades Brasileiras e de
outros países se assim desejar seguir com os estudos.

3. Objetivos Específicos:
OFICINA
•

Desenvolver habilidades e conceitos introdutórios técnicos do saxofone,
da linguagem musical e da interpretação.

BÁSICO
•

Desenvolver habilidades e conceitos primários técnicos do saxofone, da
linguagem musical e da interpretação. Bem como avançar na habilidade
e conteúdo musical para deixar este nível com conhecimento
necessário para ingressar no próximo nível.

INTERMEDIÁRIO I
•

Desenvolver habilidades e domínio dos conceitos intermediários da
técnica do saxofone, da linguagem musical e ênfase na interpretação
musical das obras propostas.

INTERMEDIÁRIO II
•

Desenvolver habilidades e domínio dos conceitos já solidificados no
nível Intermediário I da técnica do saxofone, da linguagem musical e
ênfase na interpretação musical das obras propostas, sendo que nesta
etapa a densidade nos estudos é maior e a obrigatoriedade de
apresentações em público se faz imprescindível e por tanto necessário.

AVANÇADO
•

Desenvolver repertório para conclusão do curso, trabalhar o repertório
com as mais variadas formações para desenvolver a habilidade e
domínio dos conceitos já solidificados no nível Intermediário II da
técnica do saxofone, da linguagem musical e ênfase na interpretação
musical das obras propostas, sendo que nesta etapa a densidade nos
estudos é maior e a obrigatoriedade de apresentações em público se
faz necessário, pois como ano de formatura o aluno deve estar
preparado para o mercado ou para acessar um nível superior de estudo
(bacharelado) nas instituições brasileiras ou fora do brasil.

4. Conteúdo Programático:
OFICINA
• Técnicas básicas e primordiais do instrumento.
•

Consciência da embocadura, respiração, coordenação motora fina
primária para digitação e a propriocepção relacionada à habilidade
mecânica e musical exigida.

•

Figuras rítmicas relacionadas a esta etapa: semibreve, mínima, semínima,
colcheia e semicolcheia.

•

Ritmos: semínima pontuada e colcheia, sincopa de colcheia semínima e
colcheia, colcheia pontuada e semicolcheia.

•

Técnica: passagem do Dó 4 para o Si 3, chave de oitava, chave TF, chave
TC, chave TA, notas graves até o Sib e agudas até Fá#.

•

Símbolos: respiração, legato, stacato, ritornelo, dinâmicas (p, mf e f),
decrescendo, Segno e volta ao segno, Da Capo, primeira e segunda casas.

•

Escalas: Sol Maior, Fá Maior, Ré menor, Si menor e escala cromática.

•

Leitura musical básica (compassos simples e figuras rítmicas básicas).

•

Domínio da linguagem escrita musical em nível básico;

•

Figuras rítmicas relacionadas a esta etapa: semibreve, mínima, semínima,

BÁSICO

colcheia e semicolcheia.
•

Ritmos: sincopa de semicolcheia colcheia e semicolcheia, composto colcheia
pontuada, semicolcheia e colcheia, composto seis semicolcheias, compasso
em três por oito e compasso em dois por dois, semínima pontuada e colcheia,
sincopa de colcheia semínima e colcheia, colcheia pontuada e semicolcheia.

•

Técnica: passagem do Dó 4 para o Si 3, chave de oitava, chave TF, chave
TC, chave TA, notas graves até o Sib e agudas até Fá#.

•

Símbolos: respiração, legato, staccato, ritornelo, dinâmicas (p, mf e f),
decrescendo, Segno e volta ao Segno, Da Capo, primeira e segunda casas.

•

Escalas: Sol Maior, Fá Maior, Ré menor, Si menor, Ré Maior, Lá Maior, Sib
Maior, Mib Maior, Fá # menor, Sol menor e escala cromática.

•

Peças de referência;

INTERMEDIÁRIO I
•

Interpretação com maior ênfase, bem como minúcias técnicas.

•

Figuras rítmicas relacionadas a esta etapa: semibreve, mínima, semínima,
colcheia e semicolcheia, fusa.

•

Ritmos: leitura com marcação de colcheia na pulsação e compasso de cinco
por oito.

•

Técnica: articulação, trinado, chave TF, chave TC, chave TA, notas graves
até o Sib e nota agudíssima Sol 5 para o saxofone, Sol# 5 para o saxofone
detachè, vibrato.

•

Símbolos: dinâmicas (pp, p, mp, mf, f e ff), mudança de tonalidade, trinado,
apogiatura.

•

Escalas: revisão das primeiras escalas através do método de escalas, todas
com três acidentes e introduzindo o quarto acidente (tanto para bemol como
para sustenido) e as mesmas escalas em terças, bem como seus arpejos e
arpejos da dominante. Após todas as escalas maiores em sustenido e bemol,
bem como todas as menores, tendo como base o método próprio de escalas
recomendado neste nível.

•

Peças de referência;

INTERMEDIÁRIO II
•

Interpretação com maior ênfase, bem como minúcias técnicas.

•

Desenvolver carga de repertório.

•

Figuras rítmicas relacionadas a esta etapa: semibreve, mínima, semínima,
colcheia e semicolcheia, fusa.

•

Técnica: articulação (mezo staccato, staccato, martelato) notas agudíssima
Lá 5 e Lá# 5 para o saxofone, técnicas de palco.

•

Escalas: Dó Maior e Lá menor, Ré Maior, Lá Maior, Fá Maior e Ré menor, Sib
Maior, Mib Maior todas em graus conjuntos e intervalos de terças, quartas,
quintas, sextas, sétimas e oitavas. Seguindo as indicações do método próprio
de escalas do nível. Mi Maior e Sol# menor, Si Maior, Láb Maior e Fá menor,
Réb Maior todas em graus conjuntos e intervalos de terças, quartas, quintas,
sextas, sétimas e oitavas. Seguindo as indicações do método próprio de
escalas do nível.

•

Peças de referência;

AVANÇADO
•

Musicalidade e interpretação com maior ênfase, bem como minúcias
técnicas.

•

Figuras rítmicas relacionadas a esta etapa: semibreve, mínima, semínima,
colcheia e semicolcheia, fusa.

•

Técnica: nota agudíssima Si 5 e Dó 6 para o saxofone, staccato duplo e triplo,
correção de afinação.

•

Escalas: se necessário será utilizado o estudo de escalas para sanar
dificuldade técnica, mas neste momento o foco é no repertório e estudos
densos.

•

Peças de referência;

5. Procedimentos Metodológicos:
OFICINA
• Aula expositiva;
•

Introdução as técnicas do instrumento;

•

Desenvolvimento da sonoridade.

•

Conceitos rítmicos;

•

Conceitos musicais.

•

Conceitos de respiração, embocadura e postura, seccionando o

BÁSICO
conhecimento

e

as

habilidades

para

facilitar

aos

alunos

o

desenvolvimento contínuo;
•

Leitura dos exercícios propostos.

INTERMEDIÁRIO I
•

Conceitos técnicos do saxofone;

•

Ênfase a interpretação musical;

•

Mecanismo de respiração e embocadura;

•

Executar com maior precisão as dinâmicas e articulações.

INTERMEDIÁRIO II
•

Conceitos técnicos do saxofone, dando ênfase a interpretação musical;

•

Percepção auditiva;

•

Musicalidade;

•

Presença de palco e sonoridade.

AVANÇADO
•

Conceitos técnicos do saxofone, dando ênfase a interpretação musical;

•

Percepção, presença de palco e sonoridade;

•

Apresentações, concertos e recitais.

6. Recursos Didáticos
•
•
•

Sala;
Mesa;
2 cadeiras;

•
•
•
•
•

Estante de partitura;
Saxofone;
Laptop;
Aparelho de som;
Metrônomo;

OFICINA/BÁSICO/INTERMEDIÁRIO I
Saxofone: Qualquer modelo (Soprano, Alto, Tenor ou Barítono).
Boquilha: Yamaha 5C ou 4C para sax alto, tenor e Barítono. Para sax
soprano Yamaha 6C.
Palhetas: Vandoren tradicional (caixa azul) 1½ a 3½.
Correia (talabarte) para o saxofone: convencional, desde que seja
confortável para o aluno, podendo optar por modelos que não forcem a coluna na
região cervical.
Adesivo para boquilha: transparente 4 mm Vandoren ou BG.
INTERMEDIÁRIO II/AVANÇADO
Saxofone: Soprano, Alto, Tenor ou Barítono.
Boquilha: Selmer S90/180 ou C* para Sax Soprano, Sax Alto, Sax Tenor, Sax
Barítono, Vandoren S27 para Sax Soprano, Vandoren A17, A27 ou A28 para Sax Alto,
Vandoren T20 para Sax Tenor e Vandoren B35 ou Bl 4 para Sax Barítono.
Palhetas: Vandoren tradicional (caixa azul) 3 ou 3½.
Braçadeira: Vandoren Optimun ou Rico H-Ligature.
Correia (talabarte) para o saxofone: convencional, desde que seja
confortável para o aluno, podendo optar por modelos que não forcem a coluna na
região cervical.
Adesivo para boquilha: transparente 4 mm Vandoren ou BG.
7. Avaliação
OFICINA
•

Não há avaliação formal/oficial para este curso. Observação do
desempenho do aluno.

Para os níveis BÁSICO, INTERMEDIÁRIO I, INTERMEDIÁRIO II E AVANÇADO a
avaliação seguirá os seguintes critérios gerais:
•

Prova bimestral com peso 1,0 realizada pelo professor;

•

Banca semestral com peso 2,0 tendo três professores;

•

Critérios avaliados na banca: musicalidade (2,5 pontos), rítmica (1,5
ponto), postura (1,5 pontos), sonoridade (2,5 pontos) e articulação (2,0).

BÁSICO
•

Compreensão e domínio da embocadura para o saxofone e da
respiração para o saxofone.

•

Compreensão dos conceitos desenvolvidos em aula sobre os aspectos
técnicos e musicais.

•

Realização dos exercícios propostos e das técnicas apresentadas.
Sendo estas avaliações de cunho contínuo e cumulativo.

•

Realização de uma apresentação ao público para os alunos do primeiro
ano, com piano ou playback, tendo como base as peças próprias do
método Sax Tempo 1.

•

Realização de uma apresentação ao público de uma peça dentre as
recomendadas, mais banca avaliadora onde o aluno deve apresentar
três estudos realizados no ano e a mesma peça que utilizou ou utilizará
para apresentar ao público, isso para alunos do segundo ano.

INTERMEDIÁRIO I
•

Compreensão e domínio da embocadura para o saxofone e da
respiração para o saxofone.

•

Compreensão dos conceitos desenvolvidos em aula sobre os aspectos
técnicos e musicais.

•

Realização dos exercícios propostos e das técnicas apresentadas.
Sendo estas avaliações de cunho contínuo e cumulativo.

•

Realização de duas apresentações (mini concertos) tendo no repertório
de duas a três peças dentre as recomendadas, mais banca avaliadora
onde o aluno deve apresentar três estudos realizados no ano, para
alunos do primeiro e segundo ano do nível.

INTERMEDIÁRIO II
•

Compreensão e domínio da embocadura para o saxofone e da

respiração para o saxofone.
•

Compreensão dos conceitos desenvolvidos em aula sobre os aspectos
técnicos e musicais.

•

Realização dos exercícios propostos e das técnicas apresentadas.
Sendo estas avaliações de cunho contínuo e cumulativo.

•

Realização de três apresentações (concertos) tendo no repertório de
duas a três peças dentre as recomendadas, mais banca avaliadora
onde o aluno deve apresentar três estudos realizados no ano, para
alunos do primeiro e segundo ano do nível.

AVANÇADO
•

Compreensão e domínio da embocadura para o saxofone e da
respiração para o saxofone.

•

Compreensão dos conceitos desenvolvidos em aula sobre os aspectos
técnicos e musicais.

•

Realização dos exercícios propostos e das técnicas apresentadas.
Sendo estas avaliações de cunho contínuo e cumulativo.

•

Realização de uma apresentação (concerto) de formatura tendo no
repertório de duas a três peças e um duo dentre o material
recomendado, mais banca avaliadora onde o aluno deve apresentar
três estudos realizados no ano, para alunos formandos.
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