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RESUMO  

Este trabalho tem como intuito suprir uma necessidade de análise da obra de músicos 

brasileiros, e principalmente na área voltada a guitarra-elétrica. Esta pesquisa foi realizada a 

partir da transcrição e análise do solo do guitarrista Lula Galvão na música Outra Vez de Tom 

Jobim, presente em seu único disco solo “Lula Galvão Bossa da Minha Terra”.Além da 

análise, uma segunda proposta surge no trabalho, descobrir através da análise os principais 

recursos utilizados por Lula em seus improvisos e a partir disso conhecer melhor seus 

caminhos melódicos.  

Palavras-chaves: Lula Galvão, Improvisação, Guitarra-Elétrica. 
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INTRODUÇÃO 

           Este trabalho tem como objetivo metodológico a análise e a compreensão da concepção 

melódica buscando esboçar as possíveis influencias e tendências que fazem parte do universo 

criativo de um dos mais importantes nomes do violão e da guitarra elétrica no Brasil, Lula 

Galvão. Para isso foram analisados os solos da música “Outra Vez” e fragmentos melódicos 

de outros solos que se encontram no disco “Lula Galvão Bossa da Minha Terra” e com isso, 

descobrir os caminhos da improvisação do renomado guitarrista.  

A guitarra desde sua criação, início do século XX, tem conquistado cada vez mais adeptos e 

consequentemente maior destaque no cenário musical, fenômenos como o surgimento do rock 

contribuíram bastante para a expansão da guitarra como instrumento musical. Geralmente é 

senso comum às pessoas saberem o nome de alguns guitarristas famosos como Jimi Hendrix e 

Eric Clapton, nomes sempre associados ao instrumento. Porem quando pensamos em 

exemplos deoutros instrumentos como o contrabaixodificilmente esse fato se repete, 

demonstrando um destaque maior da guitarra na mídia e sociedade. Nos Estados Unidos, 

desde os anos 70, a guitarra elétrica tem cadeira cativa em universidades e institutos, 

contribuindo imensamente para a criação de uma metodologia específica para o instrumento. 

Podemos citar nomes como a Berklee College e o Guitar Institute of Technology (G.I.T) bem 

como um de seus fundadores Joe Diorioque ajudaram a sistematização do ensino da guitarra e 

produziram uma infinidade de métodos e livros voltados para a instrumento. Grandes nomes 

da guitarra mundial passaram por essas escolas.  

A originalidade de seu estilo e o modo jazzístico de improvisar está presentes constantemente 

nos solos de Lula Galvão, que se destaca também pelos seus arranjos, cujo colorido 

harmônico revela o casamento da brasilidade com interpretação refinada. O músico dedicou-

se intensamente ao instrumento, somando experiências bastante ecléticas: choro, rock, jazz e 

muita bossa. Galvão já participou de shows e gravações de Guinga, Chico Buarque, Ron 

Carter, Leila Pinheiro, Rosa Passos, Joyce, Gal Costa, Ivan Lins, Caetano Veloso, Zé Renato, 

Cláudio Roditi, Wagner Tiso, entre outros artistas. A destreza de Lula é evidente tanto na 

guitarra quando no violãoe o que chama atenção é a falta de espaço em revistas especializadas 

na área e escassez de informações e trabalhos voltados para análise e estudo de guitarristas 

brasileiros, o que gratifica ainda mais pesquisas como esta, tendo em vista a importância de 

Lula Galvão dentro do cenário da guitarra elétrica nacional. 
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Lula Galvão: Um breve histórico. 

              Entre o final da década de 1960 e estes primeiros anos do século XXI, configurou-se, 

na produção fonográfica brasileira, um gênero de música instrumental com características 

próprias, em que a cultura do país é permeada pela estética do jazz norte-americano, sendo 

esperado do músico executante um elevado nível de proficiência e domínio das técnicas de 

improvisação.(TINHORÃO, 2010). O presente trabalho concentra-se na obra de um dos 

protagonistas desse cenário, o guitarrista e violonista Lula Galvão, buscando examinar alguns 

dos elementos de inventividade musical constituintes de seu estilo, o que, acredita-se, poderá 

vir a contribuir para uma sistematização da aplicabilidade de tais recursos nesse tipo de arte, 

com ênfase nos instrumentos de sua especialidade. 

Dos seis irmãos de Lula três se dedicaram à música e se tornaram destaque, podemos 

destacar: Carlos Galvão (baixista, compositor e arranjador), Zequinha Galvão (baterista), 

Sergio Galvão (saxofonista e flautista). Lula começou a tocar aos 15 anos de maneira 

descompromissada e solitária, tendo somente aos 18 anos iniciado seus estudos. Gostava de 

escutar as músicas e tentar entender por onde andavam aquelas harmonias e a relação delas 

com as melodias. Aos 18 anos teve aulas particulares de violão com Luciano Fleming e logo 

em seguida começou a estudar na Escola de Música de Brasília com Paulo André Tavares; 

durante um ano teve o privilégio de estudar com dois mestres simultaneamente. Lula estudava 

as peças de Leo Brower, Fernando Sor, Carulli e Matteo Carcassi, compositores conhecidos 

por peças e estudos no violão clássico, experiência que o músico considera fundamental. 

Paralelamente às aulas regulares, Lula Galvão estudava música popular com os mesmos Paulo 

André e Luciano. Quanto aos métodos estudados, podemos destacar Mickey Backer, 

Thesaurus of Scalesand Melodic Patterns, de Slonimsky, „Intervalic Designer‟, de Joe Diorio, 

„Modern Chords Progressions‟ eChord Chemistryde Ted Greene, entre outros.  

A iniciação de Lula Galvão na música se deve muito ao ambiente familiar em que 

cresceu. Como seus dois irmãos mais velhos eram músicos atuantes em Brasília, com isso a 

relação com a música se dava dentro de casa, através do contato com outros músicos e com os 

discos de música brasileira em que Lula tinha acesso. Após uma frustrada tentativa de 

ingressar na faculdade de arquitetura na UNB, Lula decide dedicar totalmente a música, 

acompanhando vários cantores na noite brasiliense. Aos dezoito anos ingressa na Escola de 

Música de Brasília no curso de violão erudito com o professor Paulo André Tavares, uma vez 

que a instituição não oferecia ainda cursos na área de música popular. Lula Galvão se 
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considera autodidata, pois seu aprendizado consistia em ouvir discos que possuía em casa e 

buscava entender a relação das melodias com os acordes. Outra fonte de aprendizado eram os 

contatos com métodos de guitarra que vinham dos Estados Unidos, graças aos colegas que 

iam para lá estudar.  

       Brasília naquela época (final dos anos oitenta e início dos anos noventa) tinha um 

movimento forte de musica instrumental, a maioria das casas noturnas oferecia esse estilo de 

música. Era um ambiente muito produtivo, passaram muitos músicos por Brasília, 

principalmente os músicos que vinham de fora, com isso era possível um intercâmbio. Ao 

chegar ao Rio de Janeiro no ano de 2002, Lula já conhecia algumas pessoas do meio musical 

e tocava em uma casa noturna chamada “Gula Bar”, era um trabalho de musica instrumental. 

Lugar onde muitos músicos e artistas frequentavam, um desses artistas que ali estavam Zé 

Renatogostou e fez o convite que foi o primeiro trabalho com um artista de renome; a banda 

era compostapelo contrabaixista Nico Assunção, pelo baterista Jurim Moreira, e nos sopros 

Zé Nogueira. Depois Lula Galvão recebeu convites para tocar com a Leila Pinheiro e com o 

Caetano Veloso. Lula trabalha há muitos anos com o violonista e compositor Guinga 
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1. Contextualização Histórica da Guitarra Elétrica. 

No período anterior à amplificação (anos 20 e 30 do século XX), o papel da guitarra 

(violão) tanto no Blues quanto nas primeiras bandas de Jazz do final do século dezenove, era 

de instrumento rítmico de acompanhamento. Apesar de o banjo ter exercido esse papel 

durante o período das primeiras bandas, a foto da primeira banda de Jazz que se tem notícia, a 

Buddy Bolden Jazz Band, por volta de 1894, tem um guitarrista: Jefferson Brock Mumford. 

Os cantores de blues, que precedem as bandas jazz, desenvolveram uma técnica no qual 

utilizavam o instrumento tanto para o acompanhamento harmônico quanto para um estilo de 

solos do tipo pergunta e resposta. Embora não se tenham registros sonoros desse período, o 

trabalho de músicos de blues nos anos 30 do século XX, como Leadbelly, Big Bill Broonzy, 

Blind Willie Mctell e Robert Johnson representam bem essa tradição.Em seguida é importante 

citar nomes como Eddie Lang (1902-1933) Lonnie Johnson (1889-1970) fizeram gravações 

em duo, duo com pianista além de participarem com as principais bandas da época como Paul 

Whiteman Orchestra e Duke Elligton. Com isso influenciaram muitos músicos, inclusive fora 

dos Estados Unidos, como é o caso de Oscar Aleman e Django Reinhardt. No início dos anos 

30 é importante citar nomes como Carl Kress e George Van Eps, guitarristas que eram 

originalmente banjoístas, acompanhadores e solistas com acorde, responsável por um avanço 

harmônico no instrumento. Na Europa em meados dos anos 30 surge um verdadeiro 

fenômeno na historia da guitarra, o genial guitarrista cigano belga Django Reinhardt (1910-

1953) nos anos 30 se torna um verdadeiro fenômeno na história da guitarra, cujo estilo 

misturava influencia de música cigana com o jazz americano. Outro importante guitarrista e 

inventor desta época é Les Paul (1915-2009), além de exímio guitarrista, ajudou a criar a 

primeira guitarra sólida em 1941, chamada de "The Log" (o tronco)..(CASTRO, 2002). O 

maior fenômeno da guitarra surgido no final dos anos 30 foi o genial Charlie Christian , um 

dos criadores do estilo bebop juntamente com o pianista Thelonius Monk e o saxofonista 

Charlie Parker, em 1937 já tocava a então guitarra elétrica e em 1939 entra para o sexteto do 

clarinetista Benny Goodman , que tinha grande sucesso na época e podia ser ouvidos  em 

todas as rádios do país.    

Wes Montgomery (1923-1968), considerado o mais importante guitarrista de jazz 

de todos os tempos, também começa a se destacar nesse período. Wes tambémfoi influenciado 

por Charlie Christian e desenvolveu um estilo único, com umatécnica personalíssima e 

impressionante, assim como Django e o próprioChristian, Wes foi um dos grandes gênios da 
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guitarra elétrica, exercendo grande influência sobre seus contemporâneos e sobre as gerações 

posteriores de guitarristas.Wes morreu prematuramente em 1968 com 44 anos de idade. 

Dois jovens guitarristas surgem, nos anos 60, dos grupos de organistas como Brother Jack 

Mcduff, Don Patterson e Charles Earland, são eles Pat Martino (1944) e George Benson 

(1943), dois guitarristas possuidores de uma técnica impressionante e um bom gosto raro para 

guitarristas da idade deles na época. Martino e Benson se tornariam, após a morte de Wes de 

quem sofreram grande influência, os mais importantes guitarristas de jazz da época. 

 No Brasil,Dodô e Osmar inventariam uns anos depois a também sólida guitarra 

baiana. Outro importante nome que não pode ficar de fora desta lista é o de Charlie 

Christian (1916-1942), um dos criadores do estilo bebop juntamente com o pianista 

Thelonius Monk e o saxofonista Charlie Parker. 

Outro importante nome da guitarra de jazz que surge no início dos anos 50, 

substituindo Barney Kessel no trio de Oscar Peterson é Herb Ellis (1921), seguidor 

de Charlie Christian, fez importantes gravações nos anos 50 e continuou ao lado de Kessel 

mantendo acesa a chama da guitarra jazzística durante as décadas de 60,70 e 80. Em meados 

dos anos 50, surge o estilo de jazz chamado Cool era o som WestCoast, o som vindo da costa 

leste americana sem o fogo característico do Bebop com seus andamentos rapidíssimos, esse 

estilo procurava uma sofisticação utilizando o contraponto e outros elementos da música 

clássica com uma grande exploração da textura dos sons. Os guitarristas que se destacam 

nesse período são: Jim Hall(1930),originalmente influenciado por Charlie Christian e o 

saxofonista Lester Young, Jim Hall começa na banda do baterista Chico Hamilton, 

depois trabalhou com o saxofonista Paul Desmond e no trio do clarinetista Jimmy 

Giuffre. Nos anos sessenta, gravou três discos com o pianista Bill Evans e 

também gravou com o trompetista Art Farmer e o saxofonista SonnyRollins. Hall é 

chamado de “o poeta da guitarra”, tem um estilo próprio que transcende o tempo, 

um músico que está além dos rótulos e continua atuando já há quase cinco 

décadas. O estilo de Hall influenciou vários guitarristas que apareceram nos anos70, dentre 

estes John Abercrombie e Pat Metheny. 

Nos anos 50 surge o Rock‟n‟Roll que traz drásticas mudanças de concepção eabordagem do 

instrumento principalmente nos anos 60. O piano e o saxofone tiveram um papel importante 

em alguns dos primeiros trabalhos de Rock, como os dos artistas Little Richard e Jerry Lee 

Lewis. Os primeiros artistas que usaram a guitarra no Rock foram Gene Vicent e Elvis 
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Presley, que tiveram importantes guitarristas como: Scotty Moore, Cliff Gallup e Hank 

Garland. Além de Bill Halley, que também era guitarrista e Chuck Berry,que é a principal 

referência do instrumento nessa época.No final dos anos 50 e início dos sessenta surge a 

Bossa nova no Brasil, uma mistura das harmonias sofisticadas dos impressionistas como 

Debussy e do jazz com o ritmo do samba. Os principais artífices do novo estilo são Antonio 

Carlos Jobim e o violonista João Gilberto. O disco “Canção do Amor Demais” da cantora 

Elizeth Cardoso, com arranjos de Tom Jobim e violão de João Gilberto, e a gravação de 

Chega de Saudade em 1959 por João Gilberto marcam o início do movimento. Gilberto é sem 

dúvida o principal violonista da Bossa Nova. As gravações dos anos sessenta que tem Tom 

Jobim no violão, como por exemplo, as gravações com Frank Sinatra, também são exemplos 

de grande expressão do violão Bossa Nova.Em 1962 acontece no Carnegie Hall em Nova 

Iorque umconcerto onde a Bossa Nova é apresentada oficialmente aos E.U.A. Vários 

importantes violonistas participaram do concerto entre eles: Bola Sete,Luís Bonfá, 

Roberto Menescal, Durval Ferreira e Oscar Castro Neves. 
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1.2 Breve histórico da Guitarra Elétrica no Brasil. 

Alguns músicos e pesquisadores consideram a guitarra baiana uma invenção do 

músico baiano Dodô (pai do bandolinista Armandinho). Essa “descoberta” teria sido 

consequência da sua tentativa de eletrificar um violão para tocá-lo sobre seu carro no 

carnaval, o que seria o embrião dos trios elétricos. No Brasil nesta época, bem como em 

outros países, os músicos trabalhavam em cassinos e principalmente nas rádios. Em meados 

dos anos 30, surgem dois importantes violonistas: Garoto (Aníbal Augusto Sardinha), 

primeiro brasileiro a se apresentar em Nova Iorque, acompanhando Carmen Miranda em 

1939. Laurindo Almeida, outro importante nome, primeiro violonista a emigrar para os 

Estados Unidos em 1946, fazendo uma carreira de grande sucesso. Outros importantes 

violonistas deste período foram: Luis Bonfá (1922-2001) fez uma carreira brilhante também 

nos Estados Unidos. Djalma de Andrade mais conhecido por Bola Sete (1923-1987), nos anos 

40 forma seu próprio conjunto realizando várias gravações. Baden Powell de Aquino (1937-

2000) se tornou profissional aos 15 anos de idade, tocando guitarra e violão, mais tarde se 

torna um dos mais respeitados e conhecidos violonista no Brasil e exterior. Em 1958 surge a 

Bossa-Nova no Brasil, estilo que mistura as harmonias sofisticadas dos impressionistas como 

Debussy e do jazz com o samba. Nesta época o violonista que se destaca é João Gilberto, 

com sua nova concepção de cantar e tocar o violão, ajudando a conceber o que viria a ser a 

Bossa Nova.  

Outros guitarristas e violonistas que surgem em grupos de Jazz e música brasileira no 

final dos anos 50 são: Heraldo do Monte que participou do grupo Os Sincopadose nos anos 

60 Quarteto Novo e Olmir Stockler (Alemão) que tocava com o grupo de Breno Sauer no sul 

do Brasil e HelioDelmiro, fazia parte do grupo do saxofonista Victor Assis Brasil e gravou 

com nomes como Sarah Vaughan e Clare Fisher, além de acompanhar a cantora Elis Regina 

por vários anos.  

            No início dos anos 60, o Rio de Janeiro vivia um importante momento no cenário 

Musical, o surgimento da Bossa Nova. Paralelamente à canção, a música instrumental 

também enveredava por novos caminhos melódico-harmônicos, tendo como referência o jazz 

norte-americano, mais especificamente o bebop. A improvisação começava a ganhar espaço e 

os instrumentistas buscavam expandir seu vocabulário através do aprimoramento técnico. A 

partir do material harmônico então renovado, os músicos tinham à sua disposição uma espécie 

de “laboratório” no qual poderiam desenvolver suas habilidades de improvisação, nascendo 
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assim o samba-jazz. Estilo no qual podemos citar Heraldo do Monte, Helio Delmiro, Alemão, 

Toninho Horta e posteriormente Lula Galvão, Genil Castro, Ricardo Silveira, Arismar do 

Espirito Santo, Nelson Faria, Alexandre Carvalho e Chico Pinheirocomo as principais 

referências no mundo.  
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2. Análise do tema OUTRA VEZ 

Lançado em 2009, o disco Bossa da Minha Terra é o álbum de estreia de Lula Galvão 

produzido por Jacques Muyal para o selo Biscoito Fino. Inicialmente Lula Galvão tinha o 

desejo de gravar um disco com músicas autorais e arranjos próprio de músicas de Egberto 

Gismonti e Hermeto Pascoal, porémfoi aconselhado pelo produtor do disco a gravar temas de 

standarts (músicas conhecidas do cancioneiro popular) do contrário o disco soaria muito 

“intelectual” e “frio”. O disco conta com a participação de vários artistas consagrados na 

música instrumental brasileira. Podemos destacar nomes como Rosa Passos, Claudio Roditi, 

Raul de Souza, Mauricio Einhorn, Idriss Boudrioua, Fernando Moraes, Sergio Barrozo e 

Rafael Barata. O disco possui dez faixas de músicas que são grandes sucessos da bossa nova e 

de compositores variados, que vão de Antonio Carlos Jobim (Esperança Perdida, Lígia e 

Outra Vez), João Donato (Minha Saudade, Quem Diz que Sabe), Rio e Você e Eu (Menescal 

e Carlos Lyra) Tristeza de Nós Dois (Mauricio Einhorn), Samba Novo (Durval Ferreira) e a 

única música que não é brasileira, mas foi gravada no famoso disco “Frank Albert Sinatra & 

Antonio Carlos Jobim” (1967), Change Partners de Irving Berlin. Nenhuma faixa do disco é 

autoral. 

A nona faixa presente no disco à música “Outra Vez” foi à escolhida para a análise do 

solo pelos seguintes motivos: apresenta uma harmonia rica que oferece uma maior chance de 

análise das relações escala acorde, possibilitando assim a análise do fraseado em varias 

situações harmônicas. Outro motivo pelo qual essa música foi escolhida é a razão do solo 

(improviso) de Lula se dá ao todo em apenas 1 chorus, dessa maneira o solo é analisado do 

começo, meio e fim. Outra Vez é compostana forma tradicional de canção AABA. Abaixo 

como se dá a estruturação da música no disco. 

Introdução: Compassos 1 ao 8  

A, A‟: Compassos 9 ao 40 

B: Compassos 40 ao 59 

A‟‟: Compassos 60 ao 76 

Solo violão (1 chorus forma AABA)   

A tonalidade da música é Dó maior e possui vários acordes de preparação dominante, 

dominantes secundários, preparação diminuta, dominantes substitutos, acordes invertidos e 
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acordes de empréstimo modal. Ao fazermos a análise desta harmonia temos que levar em 

consideração alguns recursos utilizados pelo compositor. Abaixo a figura da partitura com a 

harmonia e melodia da canção. 

 

Figura 1: Partitura da música Outra Vez com melodia e harmonia. 
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2.1 Análise harmônica do tema. 

Preparação dominante. Qualquer acorde maior ou menor pode ser precedido ou 

“preparado” por acorde dominante situado uma quinta justa acima: 

E7 ->A7M      D7 ->Gm7    F#7 -> B       Bb7 -> Eb  

Dominante secundário. As tríades ou tétrades diatônicas podem representar um 

“descanso”, ou resolução provisória, chamada tom secundário, desde que tenham quinta justa 

em sua formação (acorde maior e menor). O acorde do VII grau por não ter a quinta justa, não 

oferece estabilidade necessária para esse “descanso”. Assim sendo cada grau, exceto VII, 

pode ser preparado pelo dominante individual, chamado dominante secundário. Este acorde 

esta situado quinta justa acima do acorde de resolução. No tom de dó maior, Dm7 é analisado 

como IIm7 e pode ser preparado por A7 (que no tom secundário de ré menor funciona como 

V7)(GUEST, 2006). Abaixo uma progressão de acordes com dominantes secundários no tom 

de dó maior: 

//C7M  A7 / Dm7  B7 / Em7  C7 / F7M  D7/ G7   E7 / Am7  G7 /  C7M // 

Preparação diminuta. Logo no segundo acorde temos um exemplo de acorde 

diminuto. A qualquer acorde dominante pode ser acrescentada uma nona menor (b9), nota de 

tensão que enriquece seu som.  

 

Figura 2: Acorde preparação diminuta. 

 

Ao tocarmos este acorde sem a fundamental, temos um novo acorde com som 

semelhante:  
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Figura 3:Exemplo de acorde diminuto. 

 

A cada acorde dominante corresponde um novo acorde diminuto cuja nota 

fundamental é a 3ª do acorde dominante, estando assim uma terça maior acima. O trítono é a 

essência do som dominante. A semelhança entre os dois acordes (G7 e B°) vem da presença 

do trítono dominante em ambos. Daí a possibilidade de um substituir o outro. (GUEST, 2006) 

 

Figura 4: Acorde dominante/diminuto. 

 

Abaixo temos os dez primeiros compassos da canção onde podemos observar a 

presença de um acorde diminuto logo no segundo e sexto compasso, acorde mi bemol 

diminuto. 

 

Figura 5: 9 primeiros compassos do tema Outra Vez. 
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Devemos destacar que o caso citado acima o Eb° não tem função preparatória, pois 

não pode ser substituído por acorde dominante terça maior abaixo, em outras palavras, não 

inclui as notas do trítono preparatório para Dm7. Lembrando que o acorde dominante que 

prepara Dm7 é A7, cujo trítono é C# e G. Estas notas não estão presentes em Eb°, esse 

diminuto descendente não tem função dominante, apenas alcança cromaticamente o próximo 

acorde, sendo suas notas conduzidas ½ tom abaixo.  

Inversão e linha do baixo. Toda boa harmonia é “linear”: governada por linhas 

melódicas. Quanto mais experiente o harmonista, mais linear é a sua harmonia. A passagem 

entre dois acordes deve oferecer linhas “cantáveis” entre suas notas. Entre as vozes do acorde, 

a linha mais importante é a do baixo, pois “seu vizinho é o silêncio” (abaixo dela). Essa linha 

é o contracanto (ou contraponto) ajustado a melodia com a qual soa admiravelmente bem. Na 

música popular brasileira, o baixo é tipicamente linear, influenciando, inclusive, a música de 

outros países (caso da bossa nova). Villa-Lobos e Tom Jobim atestam isso: a harmonia de 

grande parte de suas canções foi inspirada ou motivada pela linha do baixo.(GUEST, 

2006)Quando complementada pelos acordes, resultam em inversões, envolvendo acordes de 

preparação (primário e secundário) e acordes de resolução.  Abaixo um exemplo onde 

ocorrem as inversões na parte B da música (compassos 40 ao 59). 

 

Figura 6: Parte B do tema, onde ocorre a presença de acordes invertidos. 
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Note como a inversão acontece no acorde Em/D e vai descendo cromaticamente até 

chegar a resolução em Am7. 

//Em7 /  A7/C#  / Cm6  / G7M/B  /  Bb°  /  Am7 // 

Dominante Substituto.Em G7 a nota si forma, em relação a fundamental sol, o 

intervalo de 3ª maior e fá o intervalo de 7ª menor. O trítono (3 tons) si-fá divide a oitava (6 

tons) em duas partes iguais. Graças a essa simetria, haverá uma nova nota fundamental por 

baixo do mesmo trítono, formando 3ª maior com fá e 7ª menor com dób (enarmonizado em 

si). Abaixo podemos observar que os acordes Db7 e G7 possuem o mesmo tritono. 

 

Figura 7: Exemplo de dominante substituto. 

 

Sub V7 secundários. A exemplo dos dominantes secundários, os acordes diatônicos 

de cada grau podem ser preparados pelos respectivos sub V7, exceto se forem acordes 

diminutos. Na música podemos observar que esse recurso é utilizado no compasso 22, 

substituindo o dominante primário pelo acorde sub V7 desdobrado em II V7. 

 

Figura 8: Exemplo onde ocorre a presença do acorde subV7. 

 

Acordes de Empréstimo Modal. Acorde de empréstimo modal (AEM) no tom maior é 

acorde “emprestado” do tom homônimo menor, no tom menor, é acorde “emprestado” do tom 
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homônimo maior. São homônimos quando possuem a mesma tônica (dó maior e dó menor), 

somente nestas condições pode ocorrer o “empréstimo”. A área de AEM é uma espécie de 

“ilha”, feita de um ou mais acordes do tom homônimo, cercado (precedida ou seguida) pela 

harmonia do tom principal. Se esta harmonia abandonar temporariamente o tom principal, 

passando pelo tom homônimo (AEM) ou pelos tons vizinhos (dominantes secundários), é 

considerada, técnica e tradicionalmente, modulação passageira. Na linguagem da música 

popular este fenômeno ocorre com muita frequência, já não soando modulação e inteiramente 

incorporado ao vocabulário do tom principal. (GUEST, 2006) A seguir, alguns exemplos de 

AEM em dó maior: 

// C   Fm6 /  C  //  C   Bb7M  /  C  //   C   Gm7  / C   // C7M  Cm7  /  C7M  //  

// C7M  Db7M  /  C7M  //  C7M   Ab7M  /  C7M  //. 

Tom Jobim utiliza esse recurso ao final de sua música, nos compassos 38, 39, 40, 41 e 42. 

Abaixo podemos ver que ele “navega” pelos acordes de Bb7M e Ab7M. 

 

Figura 9: Exemplo onde ocorre a presença de acordes de Empréstimo Modal. 

 

Escalas de Acordes. A cifra indica as notas disponíveis para a formação do acorde e dá sua 

inversão. Entretanto, sendo uma notação musical aleatória (esboçada), não informa a posição 

do acorde, ou seja, não define em qual distribuição as notas devem aparecer ou se elas devem 

ou não ser duplicadas ou omitidas. Pelo conceito atual, o acorde (e seu símbolo, a cifra) não 

só reúne as notas que o caracterizam, chamadas notas de acorde (n.a.), mas outras também 

que o enriquecem, chamadas notas de tensão (T), embora a cifragem não indique 

necessariamente essas notas. As n.a. e as T, reunidas, formam uma escala de sete notas (as 

vezes seis ou oito), chamada escala de acorde. A escala de acorde nunca tem dois semitons 

adjacentes entre seus graus, nem saltos maiores que um tom. Encontram-se ainda na escala de 
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acorde notas de escala (S), que não são de T nem n.a. e servem como simples complementos 

ou alternativas de n.a. para reforçar o timbre, como a 6M nos acordes maiores e menores. 

Finalmente, a escala de acorde também pode incluir notas a serem evitadas (EV) ou (N.E) na 

realização do acorde, mas que podem ser usadas na linha melódica, em caráter passageiro. 

Quando usadas no acorde, comprometem a clareza e/ou a identidade no som do acorde. A 

escala de acorde é a fonte clara e segura para a montagem de acordes de um acompanhamento 

harmônico ou para linhas melódicas nas improvisações. Isso se dá porque a escala de acorde 

reúne todas as notas disponíveis para a criação de som rico e expressivo. No entanto, convém 

observar sempre as notas evitadas (EV) e as notas estranhas à escala. 

         A escala de acorde é determinada, por quatro fatores: 

1-cifra (inclui notas de acorde e indicações eventuais de notas de tensão) 

2-análise (relação que o acorde tem com o tom principal ou com o tom do momento) 

3-notas da melodia (são decisivas na escolha da escala) 

4-estilo (linguagem simples ou sofisticada, consonante ou dissonante, folclórica, jazzística, 

blues etc.) A escolha da escala de acorde é governada pelo respeito as notas indicadas na 

cifra; as demais notas são geralmente diatônicas. A indicação específica de tensões pela cifra 

pode apontar notas não diatônicas (como acontece em dominantes substitutos e em 

cromatismos de linhas internas da harmonia). Os nomes dados ás escalas de acorde, na 

harmonia diatônica, são emprestados da música modal, tendo como origem as tribos da antiga 

Grécia: Jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locrio. Cada modo apresenta, na música 

modal, estrutura e notas características próprias. Estas notas características serão justamente 

as notas evitadas na harmonia tonal (evitadas para preservar o som das funções preparação-

resolução). Fica claro portanto que nomenclatura modal não alude ao modalismo enquanto 

escala de acorde, mas orienta sobre o uso ou supressão das notas modais na formação do 

acorde, conforme se queira som modal ou tonal, respectivamente.(GUEST, 2006) A seguir 

uma tabela com as principais relações escala de acorde: 
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Acordes                                                              Modos 

Acorde Maior (I grau)  Jônio 

Acorde menor (II grau) Dórico 

Acorde menor (III grau) Frígio 

Acorde Sub-dominante (IV grau) Lídio 

Acorde Dominante (V grau) Mixolídio 

Dominante Secundário (V grau) Menor Harmônico 5ª abaixo 

Dominante Substituto (Sub V) Lídio b7 

Acordes Diminutos Diminuta simétrica ou dim sim 

Acordes meio-diminuto (VII grau) Lócrio 9  

 

Tabela 1: Relação escala de acordes. 

 

Para melhor compreender o inter-relacionamento entre acordes e escalas sobre o qual 

estamos improvisando em um determinado momento, as notas serão dividas em três 

categorias básicas:  

 Notas de acorde: são notas da escala que formam o som básico do 

acorde (1, 3, 5, 7). 

 Tensão Diatônica: são notas da escala não pertencente ao som 

básico do acorde (T9, T11, T13). 

 Nota evitada: é a nota que caracteriza a função por vir na 

cadência típica. (FARIA, 1991, p.30) 

 

Analisando a escala diatônica sobre os graus diatônicos do centro tonal maior 

(exemplo em dó). Neste tópico temos os 7 graus da escala maior (Iônico, Dórico, 

Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólio e Lócrio). É importante se familiarizar com os nomes 

dado aos graus da escala, pois são largamente empregados na didática da harmonia e 

improvisação.   
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Figura 10: Campo harmônico maior exemplo em Dó Maior. 

 

A questão numérica que envolve os intervalos é bastante simples de ser 

compreendida. Abaixo temos notas da escala de dó maior sobrepostas em terças. 

Começando da tônica temos: dó, mi, sol, si, ré, fá e lá.  

 

 

Figura 11: Notas da escala de dó maior sobrepostas em terças. 

 

O próximo passo é substituir as notas por números que correspondem ao 

intervalo partindo da tônica, assim temos: T, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. 

Quadro 1 

 

 Graus diatônicos        Notas de acorde Notas de tensão Nota evitada 

Iônico T, 3, 5, 6, 

7 

T9  11 

Dórico T, b3, 5, 

b7 

T9 e T11 6 

Frígio T, b3, 5, 

b7 

T11 9,13 

Lídio T, 3, 5, 7 T#11 Não possui 

Mixolídio T, 3, 5, b7 T9 e T13  11 

Eólio  T, b3, 5, b7 T9 e T11 13 

Lócrio              T, b3, b5, 

b7  

T11 eTb13 9 

 

Tabela 2: Tabela do campo harmônico maior e tensões permitidas. 
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Centros tonais menores são formados pelos acordes diatônicos advindo das três 

formas básicas da escala menor: natural, harmônica e melódica. No jazz, dentre essas 

três opções, a escala menor melódica é provavelmente a mais utilizada. Podemos 

destacar nomes como Wes Montgomery, Jim Hall e Lula Galvão na arte de usar a 

menor melódica em seus solos. Abaixo os acordes provenientes do centro tonal de dó 

menor melódica. 

 

 

Figura 12: Campo harmônico menor  melódico exemplo em Dó menor. 

 

Abaixo uma tabela com a formação intervalar da escala menor melódica, com 

as notas de acorde, tensão e as notas evitadas, que nessa escala podemos observar que 

não possui.  

Quadro 2 

 

Graus diatônicos  Notas de acorde Notas de tensão Notas evitadas 

Menor melódica T, b3, 5, 7M T9, T11, T13 Não possui 

Frígio 9M T, b3, 5, b7 Tb9, T11, T13 Não possui 

Lídio #5 T, 3, #5, 7M T9, T#11, T13 Não possui 

Lídio b7 T, 3, 5, b7 T9, T#11, T13 Não possui 

Mixolídio b13 T, 3, 5, b7 T9, T11, Tb13 Não possui 

Lócrio 9 T, b3, b5, b7 T9, T11, Tb13 Não possui 

Escala alterada T, b3, b5, b7 Tb9, T11, Tb13 Não possui 

 

         Tabela 3: Tabela do campo harmônico menor melódico e tensões permitidas. 



 
 

30 
 

Outro importante elemento dentro da maneira de Lula tocar é durante a 

execução de acordes. Para dar uma sonoridade diferente para seus acordes, Galvão 

procura destacar sempre os intervalos de segunda menor, dando o efeito de cluster. A 

seguir como ele utiliza essa ferramenta em acordes do tipo menor com sétima menor, 

acrescenta a tensão disponível (9), criando assim um intervalo de segunda menor entre 

a nona e a terça do acorde (notas circuladas em vermelho), na quarta e terceira corda. 

Abaixo o exemplo no acorde Am7 (9), a maneira como Lula Galvão o executa. 

 

 

Figura 13: Desenho do braço do violão. 

 

À medida que a transcrição do solo de Lula Galvão ia se realizando, fica claro que as 

ideias obedeciam a um vocabulário melódico autentico e respeitando a linguagem da 

improvisação jazz. Para um iniciante na arte da improvisação se recomenda uma série de 

exercícios, a fim de auxilia-lo. Esses exercícios tem também a função de trabalhar a 

percepção auditiva do estudante, para que não fique apenas como um exercício técnico, assim 

sempre que quiser uma sonoridade com determinado padrão e “sabor” em seus solos, o 

músico contaria com um vasto repertório de possibilidades para construir suas linhas de 

improviso.  
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3. A IMPORTANCIA DO HÁBITO DA TRANSCRIÇÃO 

 

O hábito de transcrição é tão importante para o estudante de música quanto a imitação 

o é para as crianças em fase de aprendizado. 

 

Uma das tarefas mais importantes para quem quer ser um bom improvisador, além 

de tocar escalas, arpejos e ouvir grandes solistas, tanto estrangeiros quanto 

brasileiros, é fazer transcrição de solos. Uma escola que funciona em países que não 

dispõem de educação acadêmica de música popular, é a transcrição de solos. Não se 

pode ignorar que a imitação pertence ao aprendizado humano em áreas como falar, 

dançar, cantar e tocar. Ninguém cria algo que já não esteja sendo feito de outra 

forma por alguém, portanto o que fazemos pode ser a extensão de algo já feito e 

assim podemos fazer ou construir algo novo com fragmentos já existentes.Imitar faz 

parte da cultura humana, pois é imitando que se pode aprender algo para se 

comunicar em uma mesma linguagem e de forma que sejam todos compreendidos. 

Isso faz parte das linguagens preexistentes e estabelecidas para a comunicação social 

do homem. (JUNIOR, 2012, p.47)  

 

Porém, a imitação tem seu tempo de eficiência e isso se da como no caso de uma 

criança que fala – nos primeiros anos de vida e até que se alfabetize, a imitação será um dos 

instintos práticos para sua sobrevivência. Traduzindo toda essa teoria para a música, podemos 

entender que a transcrição de solos é algo tão importante para o estudante de improvisação 

quanto a imitação o é para uma criança que imita as primeiras frases dos pais. A experiência 

de tirar as mesmas notas e tocar o solo de um músico que admiramos é essencial para a 

formação da linguagem na improvisação. Só se pode ganhar na transcrição de solos, pois 
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desenvolver a percepção é criar um rico vocabulário que ajuda os músicos a serem menos 

repetitivos. Copiar solos é como gerar imagens musicais e conteúdo, para que você o tenha 

em seu cérebro e acesse sempre que precisar. É importante relembrar o legado de cada 

músico, mesmo que seja em uma frase, pois isto mostra a importância e a grandeza do que 

eles são para todos nós, estudantes e profissionais da improvisação.  

Abaixo temos uma série de estudos que se recomendam a todo estudante de música, 

não apenas guitarristas, a prática dessas abordagens. Exercícios melódicos que todo músico 

deve conhecer, caso queira dominar com fluência a linguagem da improvisação (jazzística), 

como iremos constatar posteriormente a presença desses elementos no solo de Lula Galvão, 

mostrando que as notas usadas no improviso vão além das relações entre escalas acorde, é 

através de estudos como este é possível criar elementos melódicos essenciais em qualquer 

improvisação. 

 

3.1Estudos Melódicos 

Notas Cromáticas meio tom abaixo 

 Como o título sugere, a técnica consiste em tocar notas meio tom atrás das notas de 

arpejo, criando assim uma tensão que logo é resolvida com a nota de repouso. No exemplo 

abaixo, o conceito é aplicado sobre o acorde de Dm7, tocando a nota meio tom abaixo da 

tônica e da quinta. 

 

 

Figura 14: Exemplo de notas cromáticas meio tom abaixo. 

 

Notas Cromáticas meio tom acima 
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A mesma ideia agora é aplicada, porém tocando notas meio tom acima das notas do 

arpejo. No exemplo abaixo a ideia é feita sobre o acorde de G7. 

  

 

Figura 15: Exemplo de notas cromáticas meio tom acima. 

 

A próxima técnica a ser estudada é uma das mais utilizadas dentro do estilo bebop, 

consiste em tocar a nota meio tom acima e em seguida meio tom abaixo e resolvendo na nota 

alvo, geralmente notas do arpejo. O exemplo a seguir é aplicado sobre o acorde de C7M. 

Depois de incluir estas ideias no vocabulário melódico, é recomendado que o estudante 

aplique o mesmo raciocínio em outros tipos de acordes, como por exemplo maiores, menores 

e dominantes.  

 

 

Figura 16: Exemplo de uso de notas cromáticas em acorde tipo 7M. 

 

Invertendo a ordem das notas, o próximo passo a seguir e tocar as notas meio tom 

abaixo e em seguida meio tom acima para então chegar a nota alvo. Desta vez o exemplo é 

sobre um acorde dominante de A7.  
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Figura 17: Exemplo de uso de notas cromáticas em acorde Dominante. 

 

Outro recurso de estudo na improvisação é tocar uma nota diatônica acima e uma nota 

cromática abaixo das notas de arpejo, sonoridade muito explorada por músicos jazzistas e que 

deve fazer parte do estudo para dominar a linguagem do estilo.  

 

Figura 18: Exemplo de uso de nota diatônica acima e cromática abaixo. 

 

Aplicando desta vez o recurso de tocar a nota diatônica abaixo e uma nota cromática 

acima temos: 

 

Figura 19:Exemplo de uso de notas diatônicas abaixo e cromática acima. 
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A seguir temos dois exemplos onde Lula Galvão utiliza dessa técnica durante seu solo 

no tempo 02h12min, ele toca o arpejo de G7, antecipado por uma nota cromática meio tom 

abaixo (fá sustenido).  

 

 

Figura 20: Exemplo de Lula Galvão usando de nota cromática meio tom abaixo. 

 

Ao final do solo em 03:01min, podemos identificar o mesmo recurso em seu 

improviso, porém desta vez ele usa o recurso de sobreposição de arpejos, tocando o arpejo de 

Fm ( fá, lá bemol e dó) sobre o acorde de G7, gerando assim a tensão nona menor (b9).    

 

Figura 21: Exemplo de Lula Galvão usando de sobreposição de arpejos. 

 

Todos estes estudos são de extrema importância para que o guitarrista venha a 

desenvolver uma linguagem característica dentro da improvisação.  Para conseguir ampliar 

estes conceitos, até então mostrado apenas sobre acordes parados, é importante que o 

estudante conecte este conhecimento em situações onde não soe como um mero exercício 

técnico e sim possa desenvolver sua musicalidade misturando as ideias aqui mostradas. 

Abaixo um estudo sobre cadências II –V –I, em dó maior. Posteriormente é  aplicado os 

conceitos propostos ate então. É importante estudar esses conceitos em todas as doze 

tonalidades e diferentes regiões do braço da guitarra. (WARNOCK) 
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Figura 22: Estudo de arpejo II-V7-I maior. 

 

Tocar somente notas de arpejo como mostrado acima, pode ser um bom exercício para 

começar o estudo de improvisação na guitarra, porém com o passar do tempo é natural buscar 

notas que fujam dessa estrutura. Abaixo temos a mesma situação, contudo as notas mudaram. 

 

 

Figura 23: Estudo de arpejos com notas de tensão. 

 

Acima temos uma frase que se inicia tocando uma nota diatônica acima (sol) e outra 

cromática, meio tom abaixo da terça (mi), que nesse caso coincide da nota ser da escala, ou 

seja, ela pertence a escala natural do acorde, e finalmente resolvendo na terça do acorde de 

Dm.  No segundo tempo a frase inicia na terça do acorde (si), e em seguida uma nota 

cromática abaixo (dó sustenido) e acima (mi bemol) da quinta do acorde dominante. No 

último compasso, sob o acorde de C7M é tocado uma nota cromática acima (fá), seguido da 

nota diatônica abaixo (ré) e então a terça de dó maior (mi), finalizando a frase temos nota 

cromática acima (ré bemol), diatônica abaixo (si) e finalmente a resolução na nota dó. Uma 
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importante ferramenta que auxilia na construção de um vasto vocabulário, é o estudo de 

padrões (Patterns). 

“Esse estudo além de melhorar a habilidade técnica, mas também por proporcionar 

subsídios melódicos para a improvisação diatônica.” (FARIA, 1991, p.27).  É importante 

abordar neste estudo os seguintes aspectos: Estudar em movimento acedente, decrescente, um 

ascendente e uma dessedente e uma dessedente e uma ascendente em todas as tonalidades. A 

seguir temos o exemplo de como o estudo deve ser feito tendo como base as tríades dentro da 

tonalidade de dó maior. 

Estudo ascendente. 

 

Figura 24: Estudo ascendente de arpejos. 

 

Estudo descendente  

 

Figura25:Estudo descendente de arpejos. 

 

Estudo alternando ascendente e descendente  
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Figura 26: Estudo alternado de arpejos ascendente x descendente. 

 

Estudo alternando descendente e ascendente  

 

Figura 27: Estudo alternado de arpejos descendente x ascendente. 

 

Outro padrão básico de estudo, é o uso de tríades diatônicas. Abaixo o estudo 

ascendente.  

 

Figura 28: Tríades diatônicas ascendentes. 
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Tríades descendentes  

 

Figura 29: Tríades diatônicas descendentes. 

 

Alternando ascendente e descendente 

 

Figura 30: Tríades diatônicas alternando ascendente x descendente. 

 

Alternando descendente e ascendente 
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Figura 31: Tríades diatônicas alternando descendente x ascendente. 

 

Um padrão muito importante para se estudar que foi bastante utilizado por músicos 

como John Coltrane na música Giant Steps, é o padrão 1235, que mistura o estudo de escala 

com as tríades gerando uma possibilidade de executar 12345 a partir de cada nota da escala. 

(WARNOCK, 2014) Abaixo as quatro formas de estudo. 

 

Estudo ascendente.  

 

Figura 32: Estudo no padrão 1235 ascendente. 
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Estudo descendente.  

 

Figura 33: Estudo no padrão 1235 descendente. 

 

Alternando ascendente e descendente. 

 

Figura 34: Estudo no padrão 1235 alternando ascendente x descendente. 
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Alternando descendente e ascendente. 

 

Figura 35: Estudo no padrão 1235 alternando descendente x ascendente. 

 

Outro padrão que merece atenção especial por proporcionar uma sonoridade moderna 

e muito utilizada por grandes músicos é o estudo de quartas. Abaixo o exemplo de como o 

estudo deve ser feito. 

Ascendente  

 

Figura 36: Estudo de quartas ascendente. 

 

Descendente  
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Figura 37: Estudo de quartas descendente. 

 

Alternando ascendente e descendente  

 

Figura 38: Estudo de quartas alternando ascendente x descendente. 

 

Descendente com ascendente  

 

Figura 39: Estudo de quartas alternando descendente x ascendente. 
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TRASNCRIÇÃO 

 

Frase 1Após a exposição do tema da música, Lula Galvão é o primeiro a começar a sessão de 

improviso. Seu solo se inicia (01m45s) no último acorde ainda no tema G7(b13) (acorde 

dominante do 1º grau que tem a função preparatória) e dar início ao chorus. As notas Bb, Ab, 

G e F tocadas nesse primeiro acorde é proveniente da escala de sol alterada, sétimo grau da 

escala menor melódica de lá bemol. Interessante observar como as notas alvos são notas 

importantes dentro do contexto harmônico e como Lula Galvão as evidencia muito bem em 

seu solo. Essa frase se resolve na terça maior (nota mi) do acorde de resolução e quando a 

harmonia muda, ele desce meio tom indo para mi bemol, tônica do próximo acorde. 

  G7 (b13)                       C7M                              Eb° 

 

Figura 40: Frase 1. 

 

Frase 2 Nessa frase LG  utiliza a técnica de tocar uma nota meio tom acima e meio tom abaixo 

da nota alvo, conhecida dentro da linguagem da improvisação jazzística como “enclousure”, 

para evidenciar notas de tensão como a #11 no acorde de G7 e a tensão 11 (nota lá que 

termina a frase e se estende até o acorde Em7 no compasso seguinte. 

   Dm7                      G7(b9)  

 

Figura 41: Frase 2. 
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 Frase 3Abaixo temos outro exemplo do mesmo recurso em 02:40min. As notas C# e E, 

respectivamente meio tom abaixo e um tom acima da nota alvo, D.  

 

Figura 42: Frase 3. 

 

Frase 4Em acordes diminutos LG recorre ao recurso de arpejos sobreposto, por sua simetria 

intervalar, suas inversões formam novos acordes diminutos a cada terça menor. O acorde 

diminuto pode ser cifrado de quatro maneiras, abaixo o exemplo no acorde de dó diminuto e 

as suas possibilidades de inversão: 

Acorde C° - ( C, Eb, Gb, A); Acorde Eb° (Eb, Gb, A, C ); Acorde Gb° ( Gb, A, C, Eb); 

Acordes A° ( A, C, Eb, Ab). 

Com essa informação, podemos tocar até quatro arpejos diminutos sobre um mesmo acorde. 

Abaixo como LG toca o a tríade de dó diminuto em 01m53s.      

          Eb°                              Em7 

 

Figura 43: Frase 4. 

 

Frase 5Novamente o recurso de enclousure é utilizado para enfatizar a tônica do acorde, nota 

fá, e no acorde seguinte a terça menor do acorde(lá bemol) é tocada. 
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                                            F7M                           Fm6 

 

Figura 44: Frase 5. 

 

Frase 6Aqui podemos observar o uso da escala dórica no acorde Em7, caracterizada pela nota 

fá# (segunda maior).(02:00min) 

 Em7                                        Ebm7 

 

Figura 45: Frase 6. 

 

                  Frase 7Essa frase se inicia no segundo A (02:09min), durante a passagem 

harmônica C7M, Eb°, Dm7 e G7. Podemos observar que LG sempre que possível enfatiza as 

nonas e as terças dentro de seu fraseado. Sobre o segundo acorde, Eb° ele utiliza o arpejo de B 

maior gerando as tensões 7M dentro do acorde diminuto com a nota si. Lembrando que o 

acorde diminuto permite tensões com notas um tom acima das notas de acorde. (FARIA) 

Após o termino dessa frase diminuta, novamente ele termina o motivo na nona maior (nota E) 

no acorde de Dm7, ascendendo por meio tom, LG utiliza um arpejo de G7 dominante 

acrescentando a nota dó (sus).  

      C7M                     Eb°                                    Dm7                     G7 

 

Figura 46: Frase 7. 
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Frase 8Neste trecho podemos ver novamente a intenção de reforçar a tonalidade dando ênfase 

nas terças na primeira nota (G), no segundo acorde novamente a fundamental é destacada 

(Eb). Outra característica marcante de LG é enfatizar a tensão nona maior, como podemos 

observar também a nota E em Dm7.  

 Em7                          Eb°                          Dm7                         

 

Figura 47: Frase 8. 

 

                  Frase 9Nesta progressão II-V I em Fá maior podemos ver que LG destaca mais 

uma vez a nona maior (G) de Fá e a sétima maior (E) dentro do mesmo acorde. 

   Gm7          C7(b9)     F7M 

 

Figura 48: Frase 9. 

 

                 Frase 10Aqui o uso de motivos usando saltos de sexta fica bem evidente. Neste 

trecho o intervalo de sexta ébastante explorado. 

 

Figura 49: Frase 10. 



 
 

48 
 

                 Frase 11Em outro exemplo de uso de sobreposição de arpejos, LG toca sobre o 

acorde de G7 a tríade de Fm (F ,Ab, C,) resultando no acorde G7 (b9), devido a nota lá bemol, 

terça de Fm. 

           G7 

 

Figura 50: Frase 11. 

 

               Frase 12No momento em que a harmonia “navega” pelos acordes de empréstimo 

modal, na parte B. LG utiliza o uso de terças simultâneas sobre o acorde de Ab7M em 

02:49min. 

 

Figura 51: Frase 12. 

 

Frases Pentatônicas. Lula Galvão tem como característica marcante em seus improvisos o 

uso de motivos melódicos usando a escala pentatônica. A escala pentatônica é uma importante 

ferramenta e que todo guitarrista deve domina-la, geralmente é uma das primeiras escalas que 

o iniciante na guitarra aprende. Dentro da improvisação é possível obter uma sonoridade rica 

e moderna usando a escala pentatônica. Dentro de uma progressão IIm7-V7-I7M-VI7 

podemos usar essa escala subindo de meio em meio tom. No primeiro acorde de Dm7 

usaremos a escala de Am pentatônica, em seguida sobre o acorde G7 a escala a ser usada é a 

de Bbm. Sobre o acorde de resolução C7M, usaremos a escala de Bm pentatônica. E 

finalizando a progressão no último acorde de A7, a escala é Cm. Abaixo temos a progressão e 

as tensões geradas pelos usos dessa escala. 
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                         Dm7                 G7                    C7M            A7(b13) 

Escala 

pentantonica 

Am Bbm Bm Cm 

Tensão gerada 9 e b7  #9,#11,b9,b13 9,#11 #9,#11,b9, b13 

 

Tabela 4: Tabela de tensões no uso das pentatonicas em cadencia II-V7-I. 

 

                 Em seu disco Lula Galvão cria motivos interessantes utilizando esse recurso de 

pentatonicas, e não apenas em uma única faixa ou no solo analisado, ele repete esse motivo 

em seus improvisos em outros solos em diferentes faixas no disco. Abaixo a frase na música 

Outra Vez (02:23min), em seguida teremos o mesmo motivo tocados também  nas faixas 

Minha Saudade e Samba Novo. 

 

 

Frase 13.1 

 

Figura 52: Frase pentantonica. 

 

Frase 13.2Abaixo, durante a música Minha Saudade ele toca esse motivo duas vezes durante 

seu improviso em 03:29min. 

 

Figura 53: Frase pentatonica 2. 
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Frase 13.3 E aqui aos 03:48min. 

 

Figura 54: Frase pentatonica 3. 

 

Frase 13.4Em Samba Novo podemos ouvir em 01h33min mais uma vez a utilização da escala 

pentatonica para criação de motivos melódicos. 

 

Figura 55: Frase pentatonica 4. 
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CONCLUSÃO 

O presente estudo teve como intuito compreender alguns dos caminhos melódicos na 

improvisação de Lula Galvão. Para tanto, foi usado como material de análise o solo na 

música Outra Vez e também fragmentos melódico dos solos de outras canções, 

levando em consideração a relação escala acorde e concepções estilísticas.  

Como resultado obtido, certos padrões melódicos apareceram e eram repetidos em 

determinados momentos, demonstrando o conhecimento e respeito a linguagem da 

improvisação. O fraseado com expressão e concepções jazzísticas, mas com 

linguagem e acentuação rítmica brasileira, notas articuladas propositadamente no 

contra tempo e figuras irregulares característicos do samba, senti grandes dificuldades 

para transcrever com precisão os ritmos executados no improviso. 

          Como o título do trabalho sugere, a análise fraseológica da guitarra elétrica de 

Lula Galvão, e o solo estudado foi concebido e executado ao violão, é possível 

constatar que a linguagem e as ideias aqui mostradasneste instrumento se aplicam 

perfeitamente na guitarra elétrica.  Embora os trabalhos de maior destaque de Lula 

Galvão é tocando violão com grandes nomes como Edu Lobo, Wagner Tiso, Jaques 

Morelenbaum, Leila Pinheiro e Rosa Passos é possível conferir também seu lado 

guitarrista, evidente em certas gravações, como em alguns discos do compositor 

Guinga e recentemente no disco do saxofonista Ademir Junior, Camaleão, do qual 

Lula gravoutodas as faixas tocando guitarra elétrica. Tal fato se mostra bastante 

comum e corriqueiro dentro da história dos grandes guitarristas do Brasil.Lula Galvão 

domina a arte de ambos os instrumentos bem como a linguagem da improvisação, e 

com certeza esta entre os grandes guitarristas brasileiros seja atuando como sideman, 

solista ou arranjador.  
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