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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa tem como objetivo principal manter à memória o compositor Radamés 

Gnattali e divulgar sua obra para o saxofone tenor solo.  A pesquisa é de caráter qualitativo. A 

análise da vida do compositor se deu por meio da pesquisa biográfica, relatos em entrevistas, em 

especial pelo livro “Radamés Gnattali, o eterno experimentador”, de Valdinha Barbosa e Anne 

Marie Devos, 1984. No decorrer da pesquisa, foram encontradas cinco peças para o saxofone 

tenor solo: “Caminho da Saudade”, “Amigo Pedro”, “Bate Papo”, “Pé ante Pé” e a “Brasiliana nº 

7”. A história do saxofone também é contemplada, apesar das divergências encontradas sobre 

suas origens no Brasil. O objetivo do trabalho não é a análise da história do instrumento, mas, 

devido à lacuna histórica e documental sobre sua história no Brasil, julgou-se pertinente o 

enriquecimento do trabalho com algumas alusões à sua trajetória no país, ou até mesmo às 

suposições que se tem acerca. Analisar e pesquisar o passado, a história do instrumento e seu 

repertório, nos faz compreender melhor a literatura do instrumento e nos proporciona condições 

para reflexão da interpretação de determinadas peças além de fornecer experiência para lapidação 

da performance musical como um todo. 

 

 

 

Palavras-chave: Radamés Gnattali. Saxofone Tenor. Caminho da Saudade. Amigo Pedro. Bate 

Papo. Pé ante Pé. Brasiliana nº 7. Saxofone no Brasil. Música Brasileira. Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O período atual do Brasil, especialmente nas artes, é o de nacionalização. 

Estamos procurando conformar a produção humana do país com a realidade 

nacional. E é nessa ordem de idéias que justifica-se o conceito de Primitivismo 

aplicado às orientações de agora. É um engano imaginar que o primitivismo 

brasileiro de hoje é estético. Ele é social. (ANDRADE, 1962, p. 03). 
 

 No fragmento supracitado, Andrade comenta sobre a Música Popular Brasileira no século 

XX, período de grandes transformações sociais e culturais, transformações ocasionadas pelos 

conflitos entre os países, entre o choque de culturas, raças e sexos; período sede das grandes 

guerras mundiais, da revolução industrial e do êxodo rural. As nações estavam fragilizadas e em 

reconstrução tanto cultural quanto material. Havia nelas o sentimento, ainda intrínseco, do 

nacionalismo e do patriotismo herdado da Guerra. O Brasil, mesmo tendo pouca participação na 

Guerra, também compartilhava desse sentimento nacionalista que estava em escala global. 

 O historiador Eric Hobsbawn (1995) faz alguns comentários acerca das transformações do 

período após a 2ª Guerra Mundial: “A terceira transformação, em certos aspectos a mais 

perturbadora, é a desintegração de velhos padrões de relacionamento social humano, e com ela, 

aliás, a quebra dos elos entre as gerações, quer dizer, entre passado e presente”. Hobsbawn deixa 

claro que a ruptura entre passado e presente abriria precedentes para novas perspectivas. 

 A música, ao longo dos anos, sempre esteve atrelada aos grandes acontecimentos 

socioculturais. Os períodos de transição da música estavam diretamente ligados à sociedade e 

suas mudanças comportamentais. A música é o produto e reflexo da sociedade, sendo usada como 

instrumento de evasão dos sentimentos gerados pela sociedade, como forma de protesto e de 

expressão cultural. A música brasileira estava em ascensão no século XX e o sentimento de 

nacionalismo estava presente no fazer arte no início do século. Assim afirma Contier: 

 

'Nacionalidade' (a partir de 1918): fase iniciada por H. Villa-Lobos, no momento 

em que este compositor 'abandonava consciente e sistematicamente o seu 

internacionalismo afrancesado'. Conforme Mário, de 1918 a 1939, surgiram 

compositores que procuravam inspirar-se nos temas das culturas populares, 

como por exemplo: Luciano Gallet, Lorenzo Femandez, Francisco Braga, 

Barrozo Neto, Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, Frutuoso Viana, 

Radamés Gnattali e H. Villa-Lobos. (CONTIER, 1994, p.08). 
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 Radamés Gnattali foi grande compositor, arranjador, pianista, “pianeiro”, regente e também 

tocava cavaquinho, violão, violino e viola. Estudou piano no conservatório de Porto Alegre; atuou 

como concertista com a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro; fez recitais no 

Rio de Janeiro e São Paulo; trabalhou nas rádios Clube do Brasil, Mayrink Veiga, Cajuti, 

Transmissora, Municipal de Buenos Aires, Cine Colombo, gravadora Victor Talking Machine Co. 

of Brazil, gravadora Columbia, Orquestra Típica Victor, Orquestras Diabos do Céu, Velha Guarda, 

TV Excelsior, TV Globo e na Rádio Nacional, onde trabalhou por mais de 30 anos; e foi membro 

atuante da Academia Brasileira de Música e da Academia de Música Popular Brasileira. 

 A Rádio Nacional do Rio de Janeiro foi “uma das emissoras mais importantes da história do 

rádio brasileiro” 1e, para Gnattali, um exponencial em sua carreira como compositor e arranjador. 

Segundo Pereira (2006), foi o que mais produziu arranjos para a Rádio, no mínimo seis mil. 

 

Foi na Rádio Nacional que surgiram as experiências de arranjos de música 

brasileira para outras formações. Radamés Gnattali, maestro da casa, teve a 

responsabilidade de fornecer uma outra roupagem musical às canções brasileiras, 

além daquela do regional. Começou a fazer arranjos de peças como toadas e 

choros para pequenos conjuntos, trios, quartetos, os quais eram executados, por 

vezes, pelo próprio maestro ao piano. Sua intenção era enriquecer a música 

brasileira com arranjos mais sofisticados. Gradativamente, ele ampliou as 

formações até chegar à orquestra. (OLIVEIRA E MARTINS, 2006, p.186). 

 

 A pesquisa sobre Radamés Gnattali mostrou-se necessária tendo em vista sua influência 

marcante no cenário da música brasileira, a qual ecoa até hoje e motiva a busca e o 

aprofundamento de conhecimento na área. Buscar sua biografia e obra nos ajuda a compreender 

melhor a música brasileira, suas vertentes e como Gnattali influenciou outros compositores, 

arranjadores e intérpretes. A breve análise das obras possibilitará ao músico levar em 

consideração as nuances históricas das obras em questão. 

 Diante da importância e influência de Gnattali na produção musical brasileira no século 

XX, esta pesquisa terá como objetivo o estudo da biografia e a breve análise das obras de Gnattali 

para o Saxofone Tenor. São elas: “Caminho da Saudade”, “Amigo Pedro”, “Pé ante Pé”, “Bate 

Papo” e “Brasiliana nº 7”. 

                                                 
1PEREIRA, 2006, p. 05. 
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2. RADAMÉS GNATTALI 
 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

  

 Para o melhor entendimento dos fatos, do desenrolar da história e da obra de Radamés 

Gnattali é necessário compreender o cenário mundial da época em que o autor compôs suas obras 

e ter conhecimento de seus contemporâneos. Assim, podemos compreender melhor suas 

influências como músico e, principalmente, como compositor. 

 Após a vitória dos países aliados na Primeira Guerra Mundial, os EUA se tornaram a 

maior potência econômica do mundo. Mas, mesmo sendo a maior economia mundial, sofreu uma 

queda em sua economia, em outubro de 1929, mais conhecida como o “crack de Nova York”, 

quando a Bolsa de Valores de Nova York faliu, devido à queda no consumo pela população, que 

preferia comprar ações na bolsa de valores devido à grande especulação que girava em torno dela 

na década de 20. Essa queda causou a diminuição da produção, desemprego em massa e 

consequentemente a falência de muitas empresas. Isso desencadeou uma crise em escala global e 

países emergentes como o Brasil foram afetados porque os EUA tiveram seu poder de compra 

limitado. O Brasil exportava grande parcela do café produzido no país para os EUA.  Diante da 

crise mundial de 1929, o Brasil teve problemas relativos à superprodução do café e o Estado se 

viu obrigado a intervir na crise cafeeira. Com a crise no setor da agricultura, as indústrias 

ganharam espaço e força no cenário nacional.  

 Devido ao desencadeamento da crise pelo “crack de Nova York”, a Revolução de 1930 

ganhou força e mudou o rumo da política brasileira. Consequentemente, com a queda do ramo 

cafeeiro, a política do café-com-leite ficou enfraquecida, as alianças entre a oligarquia paulista e 

mineira foram rompidas e abriu brecha para que ocorresse um golpe de Estado. Getúlio Vargas, 

então, assumiu o poder e deu fim à República Velha. 

 

O primeiro momento de intervenção sistemática do Estado brasileiro na cultura 

ocorre após a “Revolução de 1930”. Quando assume o governo, Getúlio Vargas 

procura unir o país em torno do poder central, construir o sentimento de 

“brasilidade”, reunindo a dispersa população em torno de idéias comuns, e 

elaborar uma nova visão do homem brasileiro. (BARBALHO, 1998). 
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 Aflorado o sentimento Nacionalista pelo governo Getúlio Vargas, compositores como 

Heitor Villa Lobos, Luciano Gallet, Lorenzo Femandez, Francisco Braga, Barrozo Neto, 

Francisco Mignone, Camargo Guarnieri, Frutuoso Viana e Radamés Gnattali, como afirma 

Contier (1994), abandonavam o internacionalismo da música francesa e se inspiravam em temas 

das culturas populares. 

 No Brasil, no século XX, estava ocorrendo a construção da cultura nacional. Com isso, se 

tornou necessária a construção de um símbolo nacional que representasse o povo marginalizado, 

o negro, o escravo, o miscigenado, os quais representavam a maior parcela da população 

brasileira, que clamavam por voz. Tal símbolo se concretizou no samba, na Bandeira Nacional, 

no Hino Nacional, dentre outros. É importante ressaltar que o símbolo nacional se deu a partir de 

uma construção de identidade, na qual fundiram-se vários elementos, ou seja, não se pode dizer 

que os símbolos são essencialmente nacionais, mas sim construções da identidade nacional. 

 Esse hibridismo cultural estava presente nas composições de Radamés, que, por sua vez, 

expunha elementos da música popular em composições ditas eruditas, tornando difícil traçar uma 

linha que separe tais estilos. Tal hibridismo marcou as composições de Gnattali e o tornou tão 

importante nesse processo de “abrasileiração”2 dos arranjos e do fazer música brasileira. Tais 

características estavam presentes tanto na melodia e harmonia quanto nas seções rítmicas, o que 

revolucionou o modo de pensar quanto a fazer os arranjos e composições, bem assim a técnica. 

 

 

A música de Radamés Gnattali transcendeu barreiras. Como ressalta Vasco 

Mariz (2000), embora o autor tenha tentado traçar uma linha divisória em sua 

produção musical, entre erudita e popular, esses limites, na maioria das vezes 

são difusos e a linha divisória é tão tênue que fica difícil classificar o gênero de 

muitas de suas composições, se é que há alguma validade nisso. O que interessa 

é que Radamés promoveu a comunhão dos sólidos conhecimentos adquiridos de 

sua formação de pianista clássico, com a experiência da vida profissional na área 

popular, seja como músico, compositor ou arranjador, e nos deixou um legado 

no qual esses elementos se harmonizam, uma obra rica e variada, onde popular, 

erudito, urbano, rural se fundem. (PINTO, 2005, p. 74). 
 

   

                                                 
2 Adaptação feita do verbo abrasileirar. Significado: Dar caráter, feição ou modo brasileiro a. Significado retirado do 

Dicionário Michaelis disponível em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=abrasileirar>, acessado em 9 de abril de 2016. 
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2.2 BIOGRAFIA DO COMPOSITOR 

 

O pai de Radamés, Alessandro Gnattali, emigrou da Itália para o Brasil em 1896 com o 

intuito de ser operário, mas aos poucos foi mudando a profissão de operário para músico e 

começou a ter aulas de piano com o professor César Fossati. Não demorou muito para que 

Alessandro se tornasse frequentador assíduo da casa dos Fossati e se apaixonasse por Adélia, que 

também tocava piano, como todos da família Fossati. Em 27 de abril de 1905, eles se casam e o 

primeiro filho do casal Alessandro Gnattali e Adélia Fossati Gnattali, Radamés Gnattali, nasceu 

em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 27 de janeiro de 1906. A escolha do nome 

foi inspirada na ópera Aída de Verdi, assim como os de seus irmãos, Ernani (1908) e Aída (1911) 

(BARBOSA E DEVOS, 1984). Radamés cresceu em uma família de músicos e, desde os três 

anos de idade, já demonstrava interesse pela música.  

 

[...] Aos três anos já imitava os adultos, levando a sério o seu violino de 

brinquedo. Um fato jamais esquecido pela família foi quando, nessa idade, 

calças curtas, cabelos encaracolados e violino nas mãos, o pequeno Radamés 

pedia para juntar-se ao grupo de músicos que ensaiava em sua casa, no que foi 

imediatamente apoiado pelo pai. Ali, Radamés realizou a sua primeira fantasia, 

‘tocando’ como gente grande, de partitura na estante, imitando tudo o que os 

adultos faziam. E foi pelas graças da imitação infantil que Dona Adélia, já 

intimamente, começava a pressentir o destino do filho: vai ser músico. Aos seis 

anos pelas mãos da mãe, Radamés iniciou seus estudos de piano. Ela foi a 

primeira professora de música dos filhos, nas horas de folga de seus afazeres 

domésticos. (BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 12). 

 

 

  Devido à facilidade de tocar, Radamés iniciou os estudos do violino com a prima Olga 

Fossati, junto com os estudos do piano. Gnattali recebeu uma medalha pelo cônsul da Itália, 

quando regia uma orquestra infantil que tocava arranjos feitos por ele, aos nove anos de idade. 

Aos 14 anos, ingressou no Conservatório de Música do Instituto de Belas Artes de Porto Alegre 

para estudar piano com o professor e diretor do conservatório, Guilherme Fontainha.  

 “Como não podia levar o piano, comecei a tocar cavaquinho” 3 , palavras ditas por 

Radamés quando trocou o piano pelo violão e o cavaquinho, no período em que era integrante de 

um bloco de carnaval, Os Exagerados. Nesse grupo, Radamés iniciou sua carreira profissional 

                                                 
3 BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 13. 
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como músico, tocando em regionais, serestas, bailes e blocos carnavalescos. Aos 16 anos, 

começou a trabalhar no Cine Colombo, tocando trilhas sonoras para os filmes mudos junto com 

seus amigos de Os Exagerados, Sotero e Luiz Cosme, Júlio Grau e mais dois músicos. Eles 

formavam um sexteto composto por dois violinos, flauta, violoncelo, contrabaixo e piano 

(BARBOSA E DEVOS, 1984).  

 Radamés, ainda no conservatório, guardava o desejo de se tornar concertista e estudava as 

músicas de Liszt, Chopin, Bach, Ravel e Debussy, compositor este do qual obteve grande 

inspiração. No entanto, Gnattali precisava ser visto nos polos onde a cultura e a arte irradiavam, 

que não era o caso da cidade de Porto Alegre, mas sim do Rio de Janeiro, onde as novidades 

estavam e os movimentos eclodiam em forma de arte e cultura. São Paulo também fez parte dessa 

efervescência cultural no início do século XX. 

 Em 1924, Radamés ingressou em seu último ano do curso de piano do conservatório de 

Belas Artes de Porto Alegre, mesmo ano em que completava dezoito anos. Seu professor, 

Guilherme Fontainha, conseguiu uma audição para Radamés no Instituto Nacional de Música, no 

Rio de Janeiro. Este seria seu primeiro recital público. 

 

O professor achava que o aluno já podia caminhar com independência: Radamés 

já havia adquirido as condições necessárias para pisar num palco e mostrar a 

maturidade do seu talento e toda virtuosidade que conquistara ao longo dos oito 

anos de estudos. (BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 16). 

 

 Então, alguns meses antes de seu recital, o jovem gaúcho foi para a cidade do Rio de 

Janeiro, onde conheceu a música que Ernesto Nazareth fazia no Cinema Odeon. Radamés ficou 

encantado com as nuances que o pianista Nazareth fazia em sua interpretação. No dia anterior à 

apresentação de Radamés, o jornal “A Noite” já tecia comentários sobre a tão esperada 

apresentação de um desconhecido. E, no dia 31 de julho de 1924, o salão de concertos do 

Instituto estava lotado e na plateia havia críticos de seis jornais cariocas. 

 

O recital começou pelo Concerto para órgão de Wilhelm Friedemann Bach, o 

mais velho e o predileto filho de Johann Sebastian Bach, numa transcrição de 

Stradal para piano. Quer como estilo, quer como sonoridade, quer como 

cambiantes de colorido, a execução teve certa grandeza que só os intérpretes 

privilegiados podem imprimir na sua execução. E de vital modo se elevou a 

execução desse concerto, que a sonoridade ampla, homogênea, fazia pensar 
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numa beleza no fraseio do segundo andante. A Sonata em si menor, que tantos 

tocam e tão poucos interpretam; que muitos executam e raros traduzem com a 

grandeza trágica dos temas; que muitos enfrentam cegamente e só alguns lhe 

penetram a poesia delicada, íntima, de uma idealidade suprema – a Sonata em si 

menor, esse poema dantesco, encontrou no Sr. Radamés um intérprete fervoroso, 

apaixonado pela epopeia liszteana, vibrando em todas as suas belezas, que são 

infinitas. Não houve uma só joia daquele escrínio sonoro que deixasse de 

irradiar a luz puríssima; não houve uma única palpitação de sentimentos na frase 

poética que não encontrasse eco nos corações dos ouvintes que souberam 

expandir-se em aplausos. O estreante de ontem tem 18 anos e a intrepidez dos 

que não conhecem o medo dessa pavorosa entidade misteriosa que é o grande 

público. Se ele começa a sua carreira com um esplendor que todos conseguem 

no período mais glorioso, até onde chegará com o seu talento e a sua 

personalidade de tão acentuado relevo? (Barbosa apud BARBOSA E DEVOS, 

1984, p. 19). 

 

 A sociedade paulista, em 1925, convidou Radamés para um recital no Conservatório 

Dramático e Musical de São Paulo. Porém, ao ser realizado, a crítica não se manifestou a favor de 

Radamés em seus comentários. Fato que causou indignação em Sá Pereira e Ernani Braga, que 

fizeram comentários públicos sobre tal injustiça por parte dos críticos paulistas. 

 De volta a Porto Alegre, Gnattali fundou, em parceria com os irmãos Cosme e mais um 

amigo violoncelista, o Quarteto Henrique Oswald. No quarteto, Radamés tocava viola. Em 1929, 

pela primeira vez, tocou com acompanhamento de orquestra, no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, o Concerto em si bemol para piano e orquestra, de Tchaikovsky, a convite do professor 

Fontainha, que, no momento, era professor do Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro. 

Nesse mesmo ano, Radamés conheceu Luciano Perrone, que veio a se tornar um grande amigo.  

 Com a chegada do cinema sonoro, em junho de 1929, muitos músicos ficaram 

desempregados. No entanto, Radamés era um músico versátil e não ficou sem emprego. Atuou 

como pianista no Teatro Lírico do Rio de Janeiro; como violista na Orquestra de uma companhia 

Russa, em São Paulo; e ainda como pianista na Rádio Clube do Brasil. (BARBOSA e DEVOS). 

 Radamés estreou como compositor em Porto Alegre, no Teatro São Pedro, em 17 de 

setembro de 1930. Segundo Barbosa e Devos, para um temperamento inquieto e apaixonado, a 

função de intérprete não saciava o desejo incontido de explorar todas as sensações desse 

misterioso mundo dos sons. 

 Em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, o Brasil se via no caminho de 

grandes transformações, no que tange ao início dos governos militares e, posteriormente, à 

ditadura. Com todas as transformações trazidas pelo novo governo, veio a reforma do ensino 
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superior e, com isso, o Professor Luciano Gallet foi nomeado diretor do Instituto Nacional de 

Música, a fim de ser executada a reforma do regime de ensino. No entanto, “questões político-

administrativas levaram Gallet a pedir demissão seis meses depois. Para o seu lugar, foi nomeado 

o professor Guilherme Fontainha”.4 

 Radamés partiu para o Rio de Janeiro após receber uma carta de Fontainha, informando 

que o Instituto Nacional de Música abriria concurso para professor. No intuito de se certificar de 

que o Brasil iria mudar, Gnattali se apresentou no Palácio do Catete, sede do governo, e foi 

recebido pelo Presidente da República. Barbosa e Devos expõem o diálogo que Radamés teve 

com Getúlio Vargas: 

 

- O que o senhor deseja? – perguntou-lhe Getúlio. 

- Eu quero saber se os concursos que vão abrir lá na escola vão se realizar ou 

não – indagou Radamés. 

- O senhor tem a minha palavra de que vão se realizar. Se o senhor for 

classificado, será nomeado. (BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 28). 

 

 Diante das afirmações dadas então pelo Presidente da República, Radamés foi estudar 

para o concurso. Contudo, o certame não se realizou e Vargas nomeou dez pessoas para o 

Instituto, excluindo Gnattali. Como conta Barbosa e Devos, Radamés ficou amargurado com o 

ocorrido. O sonho havia acabado. Gnattali transmite seus sentimentos quando fala que Getúlio 

mudou sua vida. A partir daí, uma nova fase se iniciava na vida de Radamés. Já aos 25 anos, não 

via mais possibilidade em consolidar sua carreira como concertista, pois sua idade já não lhe 

permitia tal feito. Casou-se com Vera, em 1932. 

 “Para ganhar a vida, Radamés se lançou no mercado da música popular, tocando nas 

orquestras de Romeu Silva e de Simon Bountman; em bailes de Carnaval, operetas, nas estações 

de rádio e em gravações de discos”. 5  Nesse meio, foi ganhando fama como arranjador, em 

contato com os pianeiros Cardoso de Meneses, Bequinho, Nonô, Costinha, dentre outros.  

 

Radamés, no final de 1932, já estava bastante engajado no mercado da música 

popular. Embora não seja possível precisar determinadas datas, principalmente 

as de suas atividades nas rádios, é fácil perceber que o trabalho para Radamés 

era farto, apesar de curta remuneração, como ele mesmo desabafa: “Essa época 

                                                 
4 BARBOSA e DEVOS, 1984, p. 28. 
5 Idem, p. 31. 
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foi muito difícil. Uma miséria desgraçada. Depois que aquilo passou eu fiquei 

até satisfeito. Não gosto nem de lembrar. ” (BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 32). 

 

 Radamés iniciou sua carreira nas rádios como pianista. A primeira emissora que o 

contratou foi a Rádio Clube do Brasil, posteriormente, a Mayrink Veiga e a Cajuti. Seus trabalhos 

na rádio o possibilitaram entrar no mercado de gravação. Ainda em 1932, já trabalhava para a 

gravadora Victor Talking Machine Co. of Brazil nas orquestras Típica Victor, Diabos do Céu e 

Guarda Velha. Para seus trabalhos populares, Gnattali utilizava o pseudônimo Vero, em 

homenagem à sua esposa Vera, porque “naquele tempo não ficava bem um músico erudito fazer 

música popular”.6Ainda na gravadora Victor, começou a atuar como arranjador, compositor e 

maestro, ao lado de Pixinguinha. 

 A PRE-8 Sociedade Rádio do Brasil começava seus trabalhos em 12 de outubro de 1936, 

no Rio de Janeiro, a mais nova emissora de rádio brasileira. Radamés foi convidado para 

trabalhar na nova emissora, que passaria a ser chamada de Rádio Nacional. Nesse mesmo ano, a 

repercussão das obras de Gnattali chegava à Europa. Radamés representou o Brasil na Feira 

Mundial de Nova York, em 1939, com uma de suas obras. Nesse mesmo ano, o arranjo de 

Gnattali da música Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, teve sua estreia. Um “arranjo onde os 

metais e as palhetas apresentavam nova função. Era a consagração definitiva da nova maneira de 

orquestrar do maestro Radamés Gnattali. ”7 

 Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, o rádio passou a ser um veículo 

fundamental de notícias, em virtude da sua capacidade de transmitir informações às pessoas, 

independentemente da classe social e do nível de escolaridade, surgindo o rádio-jornalismo. 

 Devido à popularidade que Radamés havia ganhado com os programas de rádio, o 

maestro foi convidado a montar a orquestra da Rádio Municipal de Buenos Aires em março de 

1941. Ficou por seis meses na Argentina.  

 

A Rádio Nacional já era considerada, em 1943, a mais possante emissora da 

América do Sul, e umas das mais poderosas do continente. Sua programação 

passava definitivamente a atingir todos os níveis sociais e ouvintes e a liderança 

de audiência abrangia todos os seus departamentos: jornalismo, esportes, música, 

radioteatro etc. (BARBOSA e DEVOS, 1984, p. 53). 

 

                                                 
6 BARBOSA e DEVOS, 1984, p. 33. 
7 Idem, p. 48. 
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 O programa “Um Milhão de Melodias” ia ao ar em março de 1943, tendo Radamés 

Gnattali como maestro da orquestra formada exclusivamente para atender ao programa. 

A década de 50 vem caracterizar o período de sedimentação da carreira artística 

de Radamés Gnattali. O trabalho diário na Rádio Nacional e nas gravadoras 

reverteram para o compositor como um forte estímulo à criação, o que o próprio 

maestro reconhece ao parafrasear Igor Stravinsky: “A inspiração, estou 

convencido, vem do trabalho. ” (BARBOSA e DEVOS, 1984, p. 59). 

 

 Contratado pela gravadora Continental, em 1949, Radamés cria o Quarteto Continental, 

formado por ele ao piano e como arranjador, José Meneses no violão e Luciano Perrone na 

bateria, que posteriormente se tornou o Sexteto Radamés Gnattali, com a presença de Chiquinho 

no acordeão e Aída Gnattali ao piano. 

 Na década de 1960, a Rádio Nacional começou a entrar em decadência, fazendo com que 

o maestro Radamés, como comenta Barbosa e Devos, “hibernasse”. Com a ascensão das 

emissoras de TV no Brasil, Gnattali logo foi contratado pela TV Excelsior, e, posteriormente, 

pela TV Globo. Em 1983, ganhou o Prêmio Shell para a música brasileira, em reconhecimento 

pelos trabalhos prestados à música brasileira. 

 No ano de 1985, em comemoração aos 80 anos do Maestro Radamés, a FUNARTE8 

organizou o concerto Grande Gala Radamés – 80, com o lançamento do livro “Radamés Gnattali, 

o eterno experimentador”, de Valdinha Barbosa e Anne Marie Devos. 

 

A Funarte lança o elepê Radamés Gnattali e um caderno de partituras com 

composições e arranjos do maestro, antecipando as comemorações dos seus 80 

anos. O disco conta com a participação de vários compositores e intérpretes, 

amigos de Radamés, como Tom Jobim, Paulinho da Viola, Capiba, Chiquinho do 

Acordeom, Joel Nascimento e a Camerata Carioca; o texto é de Hermínio Bello 

de Carvalho. (http://www.radamesgnattali.com.br/site/index.aspx?lang=port). 

 

 Radamés sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) pouco antes de completar 80 anos, 

em 1986. Aos poucos, recuperou parte dos movimentos, da fala e da escrita, depois de terapia 

intensiva. No entanto, sofreu outro AVC no mesmo ano, causando mais sequelas. Nesse mesmo 

ano, Gnattali foi homenageado pelo MAM (Museu de Arte Moderna) e pela Câmara Municipal 

de São Paulo, recebendo a medalha de Cidadão Emérito da cidade; ainda foi homenageado em 

Porto Alegre, pelo Teatro São Pedro, recebendo, do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, 

                                                 
8 Fundação Nacional de Artes. 



19 

 

a Medalha Simões Lopes Neto, “como reconhecimento da comunidade sul-rio-grandense aos 

cidadãos que se hajam destacado por sua excepcional atuação no campo da cultura, das artes, das 

letras, das ciências, (...)"9 , além de ser homenageado no programa Contraluz da TVE10. 

 Gnattali não apresentava melhoras e faleceu no dia 03 de fevereiro de 1988. Seu corpo foi 

velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e enterrado no cemitério São João Batista. 

Hermínio Bello de Carvalho organizou, no dia 11 de fevereiro, um Tributo a Radamés no Teatro 

João Caetano. A edição do Festival Villa-Lobos de 1988 foi dedicada à memória de Radamés 

Gnattali. Em 26 de dezembro, foi fundada a Associação Radamés Gnattali “com publicação no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 31 de março de 1989, sendo sua presidente Nelly 

Biato Gnattali e vice-presidente o maestro Nelson Batista de Macedo”. 11 

 

  

 

Figura 1. Radamés Gnattali. 

                                                 
9 http://www.radamesgnattali.com.br/site/index.aspx?lang=port, acessado em 04 de junho de 2016. 
10 A TVE pertence a Fundação Piratini, da Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul e sua sede é em Porto Alegre, RS. 
11 Idem. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
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2.3 A RÁDIO NACIONAL 

 

 

A Rádio Nacional teve grande importância na carreira de Gnattali, contando com mais de 

seis mil arranjos escritos pelo maestro ao longo dos trinta anos em que trabalhou na emissora. 

 

A Rádio Nacional proporcionou as condições suficientes para o maestro 

desenvolver sua criatividade. O programa Um milhão de melodias tinha o intuito 

inicial de produzir arranjos orquestrais “abrasileirados” para canções 

estrangeiras, uma maneira de competir com orquestras famosas, como as de 

Glenn Miller e Benny Goodman. De fato, ensejou mudanças profundas na 

produção musical brasileira. Radamés Gnattali estabeleceu um novo padrão para 

a orquestração da música nacional! (OLIVEIRA E MARTINS, 2006, p. 189-

190). 

 

  A história do rádio no Brasil é um dos momentos mais importantes da nossa evolução nas 

comunicações. Tudo começa em 1923, quando Roquette Pinto e Henrique Morize fundam a 

primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC. No mesmo 

ano, é feita a primeira transmissão de rádio em cadeia no mundo, envolvendo a WEAF e a WNAC, 

de Boston. Em novembro é criada a segunda rádio no Brasil, a Sociedade Rádio Educadora 

Paulista. Mas são as ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro que conquistam os ouvintes 

brasileiros. Fundada em 1936 como um empreendimento privado, é estatizada quatro anos depois 

pelo Presidente Getúlio Vargas, que considerava a radiodifusão um setor estratégico para o país, 

especialmente no contexto de conflagração mundial. Por mais de vinte anos, seria a campeã de 

audiência em todo o País, cumprindo importante papel integrador da cultura e da nacionalidade.12 

 

Seu programa de maior destaque, Um milhão de melodias, foi transmitido pela 

primeira vez no dia 6 de janeiro de 1943. Patrocinado pela Coca-Cola e servindo 

para o lançamento e divulgação da empresa no Brasil, o programa era semanal, 

ia ao ar às quartas-feiras, no horário de 21h35min, e contava com a direção do 

maestro Radamés Gnattali. O esquema consistia em tocar duas músicas atuais, 

duas antigas e três estrangeiras de sucesso (OLIVEIRA E MARTINS, 2006, p 

198-199). 

 

                                                 
12 http://memoria.ebc.com.br/portal/canais-ebc/radios 
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Como afirmam Oliveira e Martins, o programa “Um milhão de melodias” foi o programa 

de maior destaque da Rádio Nacional, um expoente na carreira de Radamés, em que ele pôde 

deixar em evidência seu talento como arranjador e pioneiro da orquestração brasileira, utilizando 

a rítmica do samba e expressões jazzísticas, assim como fazia George Gershwin e Benny 

Goodman. Mário de Andrade comenta sobre tais inovações: 

 

Há que falar também de um compositor novo, mal conhecido dos paulistas, o 

gaúcho Radamés Gnattali. Tem uma habilidade extraordinária para manejar o 

conjunto orquestral, que faz soar com riqueza e estranho brilho. É certo que 

“jazzifica” um pouco demais para o meu gosto defensivamente nacional, mas 

apesar de sua mocidade, já domina a orquestra como raros entre nós. É a nossa 

maior promessa do momento. (Andrade apud BARBOSA E DEVOS, 1984, p. 

47-48).  

 

Radamés ficou conhecido pela orquestração de “Aquarela do Brasil” de Ary Barroso, em 

que os naipes de saxofones e metais ganharam novas funções dentro da orquestra e faziam a 

preparação melódica do samba. Isso ocorreu no ano de 1939. Inovou no arranjo quanto à divisão 

de vozes do naipe de saxofones e fez o que ainda não havia sido feito na orquestração brasileira: 

abriu as cinco vozes do naipe, fato que deu maior visibilidade para o saxofone dentro das 

orquestras brasileiras. A partir desse momento, o maestro ganhou visibilidade como arranjador, 

trabalho que lhe rendeu frutos, quando, em 1943, assumiu o programa de rádio “Um milhão de 

melodias” da Rádio Nacional. 

Os principais programas em que Radamés Gnattali trabalhou foram: Um milhão de 

melodias, Aquarelas do Brasil, Aquarelas das Américas e Aquarelas do Mundo. Além da função 

de arranjador, também desempenhava as funções de regente e pianista em outros programas da 

Rádio Nacional.  

 

2.4 OBRAS 

  

 Segundo Mendonça (2006), são mais de trezentas obras escritas por Radamés Gnattali 

para música de concerto, sem mencionar os arranjos, que foram mais de dez mil, além de trilha 

sonora para mais de cinquenta filmes. Estima-se que sejam mais de duzentas as obras para a 

música popular. Radamés tinha o hábito de presentear amigos com composições, arranjos e não 
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fazia cópias dos mesmos para si, o que contribuiu para que muitas de suas peças se perdessem, 

dificultando o levantamento exato do número de obras e arranjos do compositor. Apesar de o 

compositor não ter guardado muitas de suas composições, Gnattali é considerado um compositor 

bem eclético, como afirma Luiz Paulo Horta: 

 

O ecletismo de Radamés pode incomodar a um purista. Mas quem não tiver 

preconceitos, e tiver os ouvidos abertos, descobrirá facilmente um fabuloso 

artesão, um grande inventor de melodias, um eterno experimentador que fascina 

a juventude com a sua própria juventude de espírito. (Horta apud BARBOSA E 

DEVOS, 1984, p. 69). 

 

 Segundo LIMA (2011), uma das obras mais significativas da obra de Radamés é a Suíte 

Retratos para bandolim solista, orquestra de cordas e conjunto regional, a qual o compositor 

dedicou a Jacob do Bandolim e fez homenagem a Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Anacleto de 

Medeiros e Chiquinha Gonzaga, no decorrer dos quatros movimentos da peça. Segundo Rizzi 

(2016), Jacob do Bandolim foi o primeiro a gravar a Suíte, acompanhado por orquestra e sob a 

regência de Gnattali, em fevereiro de 1964. Radamés tinha o hábito de fazer composições 

direcionadas para amigos, levando em consideração suas características pessoais e gosto musical. 

Dessa forma, muitas de suas obras são homenagens a amigos, como é o caso da “Brasiliana nº7”, 

única música classificada como erudita para o saxofone tenor, sendo considerada como uma das 

mais importantes composições de Radamés para o instrumento, juntamente com o Concertino 

para saxofone alto em mi bemol. 

 Obtiveram destaque, também, algumas outras composições de Gnattali: Fantasia 

Brasileira nº 1 para piano e orquestra, que teve sua partitura distribuída a todas as embaixadas e 

delegações do Brasil no exterior, constituindo-se a música enviada para a Feira Mundial de Nova 

York de 1939; Quarteto nº 1, primeira música erudita gravada do compositor; Serestas nº 1 para 

flauta, violão e quarteto de cordas, primeira composição sua que utilizou violão para concerto; 

Rapsódia Brasileira para piano solo, transmitida pela BBC13 em 1942; Suíte Popular Brasileira 

para violão elétrico e piano; Brasiliana nº 7 para saxofone tenor e piano; Uma Rosa para 

Pixinguinha (valsa), para piano solo; Concertino para Saxofone Alto e Orquestra; Dez Estudos 

para Violão; Concerto Carioca nº 3; Divertimento para Flauta em Sol e Orquestra de Cordas, 

música dedicada ao flautista Altamiro Carrilho; Concerto nº 2, para dois violões com orquestra, 

                                                 
13 British Broadcasting Corporation, emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido. 
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dedicada a Duo Assad; Brasiliana nº 8, para dois violões, transcrição feita do original para dois 

pianos, dedicada a Duo Assad; Brasiliana nº 13, Suíte antiga para cordas; Bate papo, para 

saxofone tenor e piano; Meu Amigo Tom Jobim; Concerto de Noel Rosa, para piano e orquestra, 

dedicado ao pianista Arthur Moreira Lima, baseado em temas do compositor Noel Rosa e seus 

parceiros, Vadico e João de Barro. Este levantamento foi baseado em trabalhos acadêmicos, sites 

como radamesgnattali.com.br, YouTube, por meio de entrevistas, prêmios de música e recortes de 

jornais da época. 
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3. O SAXOFONE 
 

 Segundo Velloso (2006), o saxofone foi criado em 1840 pelo Belga Antoine-Joseph Sax 

(1814-1894), conhecido como Adolphe Sax. No entanto, Carvalho (2015) afirma que o saxofone 

foi inventado em 1838, já que um modelo de saxofone baixo foi apresentado na Exposição de 

Bruxelas de 1839. O primeiro registro de patente do instrumento foi em 21 de março 1846 na 

cidade de Paris, França. Adolphe era filho de Charles-Joseph Sax, que também era especialista 

em instrumentos de sopro. Charles-Joseph fez várias experiências que buscavam achar as 

melhores proporções para conseguir dos instrumentos de sopro uma sonoridade mais homogênea 

possível. Adolphe continuaria as pesquisas do pai para melhorar a ressonância dos tubos e assim 

inventaria, dentre outros instrumentos, a família dos saxofones e dos saxhornes, além de 

desenvolver trabalhos de aperfeiçoamento em vários instrumentos de sopro, como a tuba, o 

clarinete e o clarone (CAPISTRANO, 2008). 

 Amorim (2012) salienta que o processo de fabricação do saxofone ocorreu ainda no 

período em que Sax residia em Bruxelas, quando adaptou uma palheta de clarineta ao bocal de 

um oficleide14, tornando evidente nesse processo a característica híbrida do novo instrumento. 

Inicialmente, Adolphe criou duas famílias de saxofones, os com afinação em mi bemol e si bemol, 

para serem utilizados nas bandas militares, e os com afinação em dó e fá, para serem utilizados 

em orquestras sinfônicas. No entanto, os com afinação em dó e fá entraram em desuso. Além da 

patente do instrumento em 1846, tem-se registro de mais duas patentes, a segunda em 1866 e a última 

em 1880. Ambas trouxeram uma série de modificações no mecanismo, afinação e tessitura do saxofone. 

                                                 
14 Instrumento de sopro da família dos metais. Trompa com chaves e bocal, tubo cônico dobrado sobre si mesmo, em 

uso durante o século XIX. Foi patenteado pelo fabricante francês Halary em 1821. A palavra "ophicleide", do francês 

ophicléide provém do grego "ophis", que significa serpente e "kleis", que quer dizer tampa ou abafador, combinação 

que pode ser traduzida como "serpente de chaves".  O nome oficleide, criado para denominar o instrumento maior do 

grupo abrangido pela patente de Halary, logo se tornou genérico para todos os tamanhos. O nome oficleide também é 

usado como designação para o instrumento. Os oficleides eram construídos com nove a 12 chaves. Instrumento 

muito utilizado durante o século XIX, com inúmeras referências no ambiente da música popular, foi paulatinamente 

substituído nas orquestras e bandas pela tuba. No Brasil, seu grande instrumentista foi Irineu Batina, que em 1913 

passou a atuar no grupo "Choro Carioca", participando da primeira gravação de Pixinguinha com a obra "São João 

debaixo d'água", tango do próprio Irineu, no qual este atuava ao oficleide e Pixinguinha na flauta. 

http://dicionariompb.com.br/oficlide/dados-artisticos, acessado em 22 de maio de 2016. 
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Figura 215. A família dos Saxofones como descrito na patente nº 3226 de 21 de março de 1846. 1. Saxofone Tenor em 

Eb. 2. Saxofone em C. O mesmo instrumento foi feito em Bb. 3. Saxofone Contrabaixo em G, também feito em Ab. 

4. Saxofone Baixo em C, também feito em Bb. Os números 5, 6, 7 e 8 são, respectivamente, semelhantes com os já 

citados, com as mesmas chaves, mas uma oitava acima.16 (tradução da autora) 

 

 Atualmente, os mais conhecidos e mais usados são o soprano em si bemol, o alto em mi 

bemol, o tenor em si bemol e o barítono em mi bemol. Além desses, ainda há o sopranino em si 

bemol, o baixo em si bemol e o contrabaixo em mi bemol. O mais popular, e com o repertório 

erudito mais extenso, é o saxofone alto em mi bemol. Embora o saxofone não tenha tido 

aceitação imediata nas orquestras, o repertório para o instrumento é extenso. Segundo Pinto 

(2005), há mais de 2.500 peças catalogadas para o instrumento na literatura orquestral.  

 

Algumas das mais belas páginas da música sinfônica fizeram uso da sonoridade 

diferenciada dos saxofones. Bizet (L’arlésiene), Ravel (Bolero e sua 

orquestração para Quadros de uma exposição, de Moussorgsky), Richard Strauss 

                                                 
15 Imagem extraída do domínio http://www.selmer.fr/histzoom.php?id=6, acessado em 22 de maio de 2016. 
16 The Family of saxophones, as described in patent #3226 of march 21,1846: 

#1: tenor saxophone in Eb 

#2: saxophone in C... The same instrument was also made in Bb 

#3: contrabass saxophone in G; also done in Ab #4: bass saxophone in C, also done in Bb (one tone lower) 

Saxophones #5,6,7 and 8 respectively in the same key as above, but an octave higher. 
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(Sinfonia Doméstica), Prokofiev (Romeu e Julieta), VillaLobos (Floresta do 

Amazonas, Bachianas no. 2, Choros no. 10), Milhaud (A Criação do 

Mundo), são alguns exemplos de compositores que usaram o instrumento em 

suas obras orquestrais. (PINTO, 2005, p. 24).  

 

 Apesar do instrumento possuir um repertório significativo, não conquistou cadeira cativa 

na orquestra sinfônica. Houve resistência dos músicos e, quando havia música escrita para o 

saxofone, muitos dos músicos se recusavam a tocá-lo, o que contribuiu para que o saxofone não 

se consolidasse nas orquestras. Hodiernamente, quando necessário, saxofonistas são convidados 

para compor a orquestra. Caso contrário, os clarinetistas executam algumas partes em que há 

música para o saxofone, transpondo ou utilizando-o. Sendo assim, não há o quadro fixo de 

saxofonistas nas orquestras sinfônicas. Na maioria das vezes, o saxofone figura como solista. 

Carvalho (2015) corrobora em seu texto tais informações: 

 

(...) o saxofone não conseguiu se estabelecer dentro da Orquestra 

Sinfônica do Séc. XIX, já bastante definida em sua estruturação instrumental. 

As participações de saxofones em peças orquestrais, até os dias de hoje, em 

geral são caracterizadas por serem trechos de destaque ou solísticos. A essa 

altura, a inserção de uma nova família de instrumentos não se daria de 

maneira fácil, ainda mais em se tratando de um instrumento de timbre 

“exótico” como o saxofone. Esse nos parece um fator importante acerca da 

dificuldade de inserção do saxofone nos meios eruditos e acadêmicos, de 

maneira geral (...) (Scott Apud CARVALHO, 2015, p. 20). 

 

  Adolphe revolucionou a estrutura das bandas militares com a família dos saxofones. Havia um 

forte movimento de modernização das bandas militares francesas, impulsionado pela competitividade 

das corporações musicais militares dos países europeus. Os objetivos de maior visibilidade em tal 

competitividade eram a modernização, o aperfeiçoamento dos instrumentos e a solução dos problemas 

acústicos de equilíbrio e projeção do som das execuções ao ar livre.  

 

De aprimoramentos em instrumentos diversos como o bugle, o cornet, oficleide, 

o clarinete, clarinete baixo, flauta, fagote, trombone, tímpano, à invenção de 

famílias inteiras de instrumentos como a dos sax-horns, das sax-trombas; ainda 

que o saxofone jamais tivesse sido concebido, Adolphe Sax personificaria o 

espírito do progresso de sua época através de seu talento, sua precisão e enorme 

versatilidade. Como um salvador predestinado a acabar com a estagnação em 

que se encontravam as bandas francesas na primeira metade do século XIX, Sax 

foi trazido de Bruxelas para Paris em 1842 com auxílio financeiro de militares 
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franceses para apresentar e executar um projeto de reforma completa de seu 

instrumental. (CARVALHO, 2015, p. 25). 

  

 No trecho supracitado, Carvalho (2015) deixa clara a importância que Adolphe teve na 

estrutura das bandas militares europeias no século XIX. Essa modernização de moldes europeus, 

posteriormente, chegaria ao Brasil. 

 

3.1 O SAXOFONE NO BRASIL 

 

Através dos dez anúncios de bailes em teatros do Rio de Janeiro nesta edição17 

da Gazeta de Notícias, podemos observar, entre vários aspectos de interesse para 

melhor compreender os ambientes culturais nos quais o saxofone foi introduzido 

no Brasil, a luz elétrica e o maxixe figurando entre as “novidades” 

euforicamente anunciadas, os primórdios de uma indústria de entretenimento 

como elemento cultural fundamental no ideal cosmopolita em valorização neste 

período, e principalmente, a diversidade de gêneros europeus “abrasileirados”, 

ou seja, compostos por compositores brasileiros, e executados por orquestras de 

baile como núcleo do repertório carnavalesco em uma das mais importantes 

festas populares brasileiras. (CARVALHO, 2015, p. 55). 

 

O processo de chegada do saxofone no Brasil, até o presente momento, ainda é incerto, 

devido à falta de registros factuais que corroborem para fundamentar as pesquisas sobre o assunto. 

Porém é visível a crescente busca, acerca do assunto, em pesquisas atuais, por fatos, documentos, 

ou registros que possam validar as teorias existentes. Fabris (2015) aponta três hipóteses sobre 

surgimento do saxofone no Brasil. Tais teorias foram levantadas e são elucidadas pela 

pesquisadora Paula J. Van Regenmorter (2009). Em seus apontamentos, Fabris (2015) discute e 

confronta as três hipóteses com informações extraídas de outros estudos que possam permitir tais 

afirmações. 

 Como aponta Fabris (2015), a primeira teoria exposta por Regenmorter (2009) é a 

produção do saxofone por fábricas brasileiras sob a influência das bandas militares francesas. No 

entanto, Fabris (2015) enfatiza que o Brasil, na época do Segundo Reinado, era um país 

eminentemente agrícola e, logicamente, supõe que a atividade industrial específica da produção 

de instrumentos musicais é praticamente nula, levando a crer que o saxofone chegou ao Brasil 

por meio da importação. 

                                                 
17 Edição de 22 de fevereiro de 1887. 
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Essa prática de importação, tanto de produtos, em sua maioria industrializados, 

bem como de hábitos e modas europeias era absorvida pela burguesia brasileira 

– e particularmente carioca – como palavra de ordem, já que havia a necessidade, 

por parte dessa classe dominante, em ser reconhecida como uma sociedade 

civilizada. Como parte desse processo, a fruição artística, e especialmente a 

musical, despontou como importante estandarte desse processo (SILVA, 2010, p. 

165): “A burguesia brasileira desejava ser equiparada à burguesia parisiense e, 

para tal, absorvia todos referenciais de cultura e arte escoados no Brasil, entre 

eles, a obsessão pela música, particularmente pela ópera italiana. ” (FABRIS, 

2015, p.109). 

 

Apesar de a primeira teoria de Regenmorter (2009) não ter fundamento lógico no contexto 

sociocultural do Brasil no Segundo Reinado, o contexto da inserção do saxofone no país por meio 

das bandas militares é pertinente e plausível, pelo fato de as novidades europeias serem trazidas 

ao Brasil, com certa fluidez, pela burguesia brasileira. Uma delas foi a introdução do saxofone 

nas bandas militares francesas e a modernização que o instrumento trouxe na sua formação. 

A segunda teoria exposta por Regenmorter (2009) é a inserção do saxofone no Brasil 

pelos compositores que regressavam ao Brasil após terem estudado no Conservatório de Paris, 

influenciados por seus professores compositores, tais como Jules Massenet, Ambrose Thomas e 

George Bizet, que foram incentivadores do saxofone na Europa. Fabris (2015) infere da pesquisa 

de Regenmorter (2009) que os brasileiros que estudaram em Paris, e estão relacionados com a 

composição de peças que incluem o saxofone, foram Francisco Braga (1865-1945) e Oscar 

Lorenzo Fernandez (1897-1948). Porém, as datas das composições, segundo Fabris (2015), não 

indicam que estas foram divulgadoras do instrumento no país. 

 

E em terceiro lugar, um grupo de músicos virtuosos da Europa se apresentou 

para o rei, Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Dentre os músicos deste grupo 

estava o influente flautista belga Mathie-André Reichert, um dos primeiros a 

apresentar o sistema Boehm para os flautistas brasileiros. No entanto, não há 

nenhum registro de que Reichert tenha algum dia tocado saxofone. Ele foi o 

flautista em turnê com o produtor e regente Louis Jullien sete anos antes. Foi 

durante essa digressão, em 1853, que o saxofone foi pela primeira vez 

apresentado ao público estadunidense pelo clarinetista Henri Wuille. Ernesto 

Cavallini, um clarinetista italiano que também estava no concerto do Rio de 

Janeiro, juntamente com Reichert em 1859, pode ter falado do novo instrumento 

durante o concerto da citada turnê. Mario de Andrade confirma a presença do 

saxofone no Brasil em 1885 no seu célebre “Dicionário da Música Brasileira”. 

(Regenmorter Apud FABRIS, 2015, p. 111). 
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Apesar dos parcos registros acerca do marco inicial do saxofone no Brasil, tem-se registro 

de que, em 1853, mesmo ano em que o saxofone é apresentado nos EUA, João Pereira da Silva 

apresenta uma ária para saxofone no Rio de Janeiro, fatos estes que anulam a teoria de que o 

saxofone veio com a turnê de Reichert em 1859. Carvalho (2015) apresenta uma linha do tempo 

da disseminação do saxofone em países distintos: 

 

Figura 3. Linha do Tempo da Disseminação do Saxofone.18 

 

Pesquisas mais recentes, como a tese de mestrado de Pedro Paes de Carvalho, 2015, 

sugere que o saxofone chegou ao Brasil por meio do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, entre 

1838, ano do primeiro protótipo do saxofone, e 1853, quando João Pereira da Silva apresenta a 

Ária para Saxofone, no Salão do Teatro Provisório, no Rio de Janeiro.  

João José Pereira da Silva, segundo Carvalho (2015), foi o solista de saxofone de maior 

destaque nos teatros e salas de concerto do Rio de Janeiro na década de 1850, e, pelo que os registros 

da imprensa indicam, até o presente momento, foi o músico que pela primeira vez apresentou o 

saxofone ao público brasileiro. João Pereira foi regente da Banda da Marinha do Brasil por mais de 

cinquenta anos, além de ter sido flautista, compositor, impressor e editor de música. 

 

O nome de João José Pereira da Silva esteve à margem da história, e sua atuação 

como músico de proeminência do Segundo Reinado e pioneiro do saxofone no 

Brasil ganha novos significados com a pesquisa possibilitada pela Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. Assim como João Bartholomeu Klier, Pereira da 

Silva fez parte de uma linhagem de instrumentistas de sopro que também eram 

mestres de banda, compositores e editores de partituras. Como veremos em 

maior detalhe adiante, o saxofone foi adotado por outros músicos de perfil 

semelhante nas gerações seguintes, como Alípio Rebouças (1851-1914), 

                                                 
18 HEMKE apud Carvalho, 2015, p. 40. 
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Anacleto de Medeiros (1866-1907), Coelho Grey (1870?-1940?), Antonio Maria 

Passos (1880?-1940?), entre outros. Por conta de suas experiências como 

clarinetistas e/ou flautistas, e suas posições à frente de bandas e orquestras, 

tiveram acesso facilitado ao novo instrumento. Mas outros pioneiros ainda se 

preparavam para subir aos palcos brasileiros. (CARVALHO, 2015, p. 40-41). 

 

 Esses outros pioneiros a que Carvalho se refere são Domingos Miguel, Cesário Villela, 

Lourenço José de Aragão, Rafael Croner, Antonio Pinto Monteiro, Henrique Luiz Levy, Antonio 

Martins Vianna, Claudino Gonçalves Rosa, Nicanor Rodrigues da Silva Cruz, Miranda Costa, 

Figueiredo, Estevão da Costa Gomes, Horácio de Carvalho Lemos e Ladário Teixeira19, que por 

sua vez contribuíram de diversas formas para a disseminação do saxofone no território nacional. 

 O saxofone, no entanto, obteve maior visibilidade na música popular, inicialmente no 

choro, mas como era de se esperar, levando em consideração a trajetória do instrumento, e por ser 

considerado um instrumento exótico, encontrou resistência com base nos ideais nacionalistas. 

Carvalho (2015) faz elucidações acerca: 

 

Enquanto símbolo cosmopolita de progresso e modernidade associado ao 

repertório romântico de fantasias de árias de ópera, gênero a esta altura 

desgastado e rejeitado pela crítica frente aos crescentes ideais e valores estéticos 

da música alemã, o saxofone encontrou no Brasil uma oposição na forma de 

correntes ideológicas nacionalistas, identificadas com a flauta, a viola, o 

sertanejo, valores de simplicidade e cordialidade, assim como nos revela a 

imprensa já no início da década de 1850. (CARVALHO, 2015, p. 59). 

  

 Napolitano (2002) afirma que o choro surgiu por volta de 1870, “ano em que os músicos 

populares do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, começaram a interpretar de maneira diferente a 

polca, que já era dançada e tocada desde 1844. ”20  

 

Quem não conhece este nome? Só mesmo quem nunca deu naqueles 

tempos uma festa em casa. Hoje este nome ainda não perdeu de todo 

o seu prestígio, apesar dos choros de hoje não serem como os de 

antigamente, pois os verdadeiros choros eram constituídos de flauta, violões e 

cavaquinhos, contando muitas vezes com o sempre 

                                                 
19  Ladário Teixeira (1895-1964) foi saxofonista conhecido por seu romantismo ao saxofone, contribuiu para o 

aperfeiçoamento do instrumento, teve um modelo de saxofone fabricado pela Selmer, que levou seu nome, e foi um 

dos primeiros concertistas brasileiros a realizar turnês nacionais e internacionais, além de ser considerado um 

virtuose no instrumento. 
20 Velloso, 2006, p 04. 
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lembrado oficleide e o trombone, que constituía o verdadeiro choro 

dos antigos chorões. (Pinto apud VELLOSO, 2006, p.05). 

 

Aos poucos, o saxofone substituiu o oficleide nos grupos de choro, conquistando seu 

espaço no cenário da música urbana popular brasileira. Alguns nomes foram importantes para a 

disseminação do saxofone na área da música popular, tais como Viriato Figueira da Silva (1851-

1883) e Anacleto de Medeiros (1866-1907). Para Napolitano (2002), Viriato Figueira da Silva foi 

um dos muitos “pais” do choro, e, segundo Amorim (2012), Anacleto de Medeiros foi o primeiro 

a investir no instrumento, principalmente nas rodas de choro. Luiz Americano, Coelho Grey, 

Francisco de Oliveira Lima, Severino Rangel (Ratinho), Abel Ferreira, Paulo Moura, Romeu 

Silva, Zé Bodega, Pixinguinha, dentre outros, fizeram parte de outras gerações de chorões que 

também se destacaram no saxofone e tiveram importante papel na consolidação do instrumento 

na música popular brasileira. 

A partir de 1920, as jazz bands começaram a marcar presença no território nacional, assim 

como a cultura norte americana, que influenciaram diretamente gêneros brasileiros como o choro, o 

samba e, posteriormente, a bossa nova. Mazzoleni (2012), retrata o auge dos pequenos grupos de jazz e 

a importância dos solistas, como o saxofone, nos EUA. A decadência das big bands e jazz bands deram 

lugar aos grupos mais reduzidos por fatores econômicos e tecnológicos, ou seja, com a popularização 

dos instrumentos amplificados, como a guitarra e o órgão Hammond21, que possibilitavam que um 

grupo reduzido produzisse um volume sonoro igual ou maior que o de uma grande orquestra. 

 

Precursor direto do rock’n’roll, o rhythm’n’blues ilustrava a exuberância 

musical negra em todo o seu esplendor e refletia perfeitamente a nova energia 

que marcou o final dos anos de guerra. Por razões econômicas, as big bands 

foram aos poucos dando lugar a grupos mais reduzidos, chamados combos, 

dentro dos quais alguns solistas se destacavam. O público negro adotou 

rapidamente esse estilo febril, ao mesmo tempo elétrico e excitante. O idioma 

rhythm’n’blues reescrevia maravilhosamente bem o fervor e a esperança da 

música popular negra. Ele associou a dinâmica das big bands, a pungência do 

blues, êxtase do gospel e a alegria do boogie-woogie, construindo assim as bases 

naturais do rock’n’roll. Os saxofonistas, pianistas e cantores eram a força viva 

do rhythm’n’blues. No final da década de 1940, os mais eminentes entre eles se 

transformaram em vedetes de grande impacto. (MAZZOLENI, 2012, p. 87). 

Velloso (2006) comenta sobre a influência da cultura norte americana no cenário da 

música popular brasileira: 

                                                 
21 Órgão mecânico-elétrico criado em 1934 por Laurens Hammond. 
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A moda das jazz bands estimulou as apresentações da música instrumental no 

Rio de Janeiro na década de 20, como mostra uma reportagem do jornal A 

Notícia transcrita por Sérgio Cabral (1993, p.36). Afirmava o jornal que, em 

outubro de 1923, 44 escreveu sobre o assunto, revelando que a moda havia 

chegado “há pouco mais de um ano” e que, àquela altura, era impossível receber 

um convite para um baile ou para um chá dançante sem ouvir a pergunta: “É 

com jazz?”. Este e outros relatos confirmam que o público da época exigia a 

presença de uma orquestra, que tinha de apresentar também músicas americanas 

no seu repertório. (VELLOSO, 2006, p. 43-44). 

 

A influência do jazz na música brasileira contribuiu para que o saxofone estivesse presente 

nos grupos de bailes, orquestras de jazz, conjuntos de choro, posteriormente nos grupos de bossa 

nova, rock brasileiro (iê-iê-iê) e nos mais variados grupos de música popular urbana. O saxofone 

teve grande destaques nos grupos de rock brasileiro das décadas de 1950 e 1960, e pode se dar 

ênfase a bandas de intérpretes como Celly Campello, Roberto Carlos, Ed Wilson e Sérgio Murilo. 

Essa infusão do rock na cultura popular se deu pela revolução cultural do século XX, 

ocorrida nos EUA, na década de 1950, época de grandes transformações sociais, marcada pelos 

conflitos entre os países, entre o choque de culturas, raças e sexos. O século XX foi período sede 

das grandes guerras mundiais, da revolução industrial, do êxodo rural, do crescimento exacerbado 

da população jovem, do aumento de natalidade, do surgimento do divórcio e, consequentemente, 

de mães solteiras, que lutavam contra a discriminação e pela igualdade entre os sexos, e o 

rock’n’roll se tornou símbolo dessa juventude revolucionária. 

“Os saxofones seguiram uma curva de ascensão desde o início dos anos 1920 até o 

período bop 22 , quando alcançaram o topo e permaneceram estacionários”. 23  As palavras de 

Hobsbawn (2012) fazem menção ao período em que o saxofone esteve em seu auge, que foi do 

início da década de 1920 a 1960, época em que os revolucionários do bebop se juntaram à 

corrente principal do jazz, na segunda metade da década de 1950, e se fez o avant-garde ou free 

jazz, que avançou na “atonalidade rompendo com tudo que até então havia dado ao jazz uma 

estrutura – incluindo o ritmo em torno do qual ele se organizava – alargaram ainda mais a 

distância entre a música e seu público alvo. ”24 

                                                 
22 Bebop (ou bop) Primeiro estilo de jazz moderno, praticado a partir da primeira metade da década de 1940. Suas 

principais expressões foram, inicialmente, Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Kenny Clarke. 

(HOBSBAWN, 2012, p. 365). 
23 HOBSBAWN, 2012, p. 157. 
24 Noronha apud HOBSBAWN, 2012, p. 19-20. 
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No cenário da música popular brasileira dos anos 1970 até hoje, o saxofone se fez e se faz 

presente, como solista ou em naipe, em grupos dos mais variados gêneros musicais, da MPB ao 

arrocha, acompanhando intérpretes como Elis Regina, Cazuza, Milton Nascimento, Edu Lobo, 

Wilson Simonal, Raul Seixas, Djavan, Tim Maia, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Seu Jorge, 

Kid Abelha, Pato Fu, Los Hermanos, Móveis Coloniais de Acaju, Skank, Natiruts, Chimarruts, 

Babado Novo, Zeca Pagodinho, Roberta Sá, Aviões do Forró, Matheus e Kauan, Wesley Safadão 

dentre outros. Dentro desse contexto, alguns saxofonistas se destacam, tanto acompanhando 

intérpretes quanto na música instrumental, como Pixinguinha, Raul Mascarenhas, Paulo Moura, 

Carlos Malta, Vinícius Dorin, Marcelo Martins, Sérgio Galvão, Zé Canuto, Derico, Leo 

Gandelman, Milton Guedes, Dilson Florêncio, dentre outros. 

 Levando em consideração a importância de alguns saxofonistas na música brasileira, deve 

se destacar os saxofonistas Sandoval Dias e Zé Bodega, que tiveram forte influência nas 

composições de Radamés para o saxofone tenor, pois grande parte dessas composições foram 

dedicada a eles, separadamente. 

 

3.1.1 SANDOVAL DIAS 

 

 Sandoval de Oliveira Dias nasceu em Salvador, Bahia, em 4 de maio de 1906. Filho de 

músico, aos doze anos começou a estudar teoria musical, solfejo e harmonia com Vivaldo 

Figueiredo. Em 1921, foi morar no Rio de Janeiro. Sandoval tocava trompete, mas em 1927 o 

trocou pelo saxofone tenor. Aos vinte e três anos de idade, deu início à sua carreira artística 

tocando na Orquestra Pan American Jazz, no Cassino Assyrio. Teve sua primeira participação em 

uma gravação tocando saxofone na música “Deliciosa” com a orquestra de Harry Kosarin. Em 

1931 começou a atuar na orquestra da RCA Victor, na qual Pixinguinha era maestro. Também 

tocou nas orquestras de Romeu Silva, do maestro Sousa, no Cassino Copacabana, e com a 

orquestra de Simon Bountman.25 

Segundo Pinto (2005), Sandoval Dias foi um músico que teve grande atuação no mercado 

carioca. Ele trabalhou na Rádio Nacional por 20 anos, de 1941 a 1961, onde esteve sob a 

regências dos maestros Léo Peracchi, Radamés Gnattali, Lyrio Panicali, dentre outros. Em 1952, 

Sandoval gravou seu primeiro disco, pela gravadora Continental, interpretando os choros “Pé 

                                                 
25 http://dicionariompb.com.br/sandoval 
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ante Pé” e “Amigo Pedro” de Radamés Gnattali. Cinco anos depois, Sandoval organizou seu 

próprio grupo, o Sandoval Dias e seu Conjunto. Além do saxofone, Sandoval tocava clarinete-

baixo na Orquestra Sinfônica Nacional, na qual ingressou em 1964. Sua participação no mercado 

fonográfico foi significativa, foi contratado da Gravadora Philips, Todamérica, Sinter e ainda 

atuou na Rádio MEC e na TV Excelsior do Rio de Janeiro, na qual participou de gravações de 

trilhas sonoras para novelas. Ainda fez arranjos para quinteto de saxofones e para coral. 

Sua discografia inclui 25 LPs somente pelas Gravadora Sinter e Philips, entre os anos de 

1958 e 1969, atuando em todos como solista. “Ok para dançar” – Philips – 1963, “Dançando com 

o sucesso” – Philips – 1962, “Ao encontro da música” – Philips – 1961, “Marina/Mira que luna”- 

Philips – 1960, “Dyonéa/Conversa mole” – Todamérica – 1957, “Saxofone Tinhoso” – Sinter – 

1954, “Pé ante Pé/Amigo Pedro” – Continental – 1952, compõem parte da discografia de 

Sandoval Dias (Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira). 

“Sandoval Dias faleceu em 1993, mas ainda hoje está vivo na memória de muitos 

daqueles que, como eu, nasceram, cresceram e namoraram na Era do Rádio, sonhando e 

dançando em ritmo de bolero”.26 

 

 

Figura 4. Sandoval Dias27 

                                                 
26 http://marraioferidosourei.blogspot.com.br/2008/11/sandoval-dias-em-ritmo-de-bolero-n-1.html 
27 Imagem extraída do domínio http://opontodosmusicos.blogspot.com.br/2014/03/o-saxofonista-sandoval.html, 
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3.1.2 ZÉ BODEGA 

  

 José Araújo nasceu no ano de 1923 em Recife, Pernambuco. Foi um dos quatro filhos de 

José Severino Araújo. Conhecido como Zé Bodega, iniciou seus estudos no clarinete aos 15 anos, 

na Paraíba, influenciado pelo pai. Segundo Fabris (2005), Zé Bodega se notabilizou como 

saxofonista tenor no choro e foi o mais famoso depois de Pixinguinha. E, de acordo com o 

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, é considerado um dos dez maiores 

saxofonistas de todos os tempos. 

 Em 1945, começou a tocar na Orquestra Tabajara de Severino Araújo, seu irmão. Gravou 

pela Continental, Philips e CBS, como solista em diversos trabalhos, inclusive acompanhado pela 

Orquestra Tabajara. Trabalhou na Rede Globo de Televisão, tocou com vários artistas como 

Roberto Carlos, Elizeth Cardoso, Raul Seixas, Gilberto Gil, K-Ximbinho, Tony Bizarro, 

Martinho da Vila, Tim Maia, Eumir Deodato, Zé Ramalho, Zé Menezes, dentre outros. Segundo o 

Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, Zé Bodega abandonou a carreira 

repentinamente após um show quando ficou emocionado após ser ovacionado pelo público. 

Achou que iria morrer e voltou para o Rio de Janeiro e vendeu seu saxofone. Faleceu em 23 de 

setembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro.28 

 

 

Figura 5. Zé Bodega29 

                                                                                                                                                              
acessado em 6 de julho de 2016. 
28 http://dicionariompb.com.br/ze-bodega 
29 Imagem extraída do domínio https://unbubblebr.files.wordpress.com/2009/07/zb-fotooficial.jpg, acessado em 6 de 
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4. OBRAS PARA SAXOFONE TENOR 

 

4.1 CAMINHO DA SAUDADE 

 

 Esta Valsa foi composta em 1949, original para saxofone tenor e piano. Radamés a compôs 

para seu amigo Zé Bodega. Foi gravada no mesmo ano de sua composição pelo homenageado, no 

saxofone tenor, e pelo compositor ao piano, pela gravadora Continental. Sua forma é composta por 

Introdução, seguida do formato AABA. 

 Em 1976, a Rede Globo fez uma homenagem a Radamés e gravou um LP em que em uma 

das faces está gravada, pelo Sexteto Radamés, o “Bate Papo”, “Caminho de Saudade” e a 

“Sonatina Coreográfica”, LP produzido por J.C. de Botezeli.  

 

4.2 AMIGO PEDRO 

 

 “Amigo Pedro” é um choro composto em 1952, lançado e gravado pela Continental. Os 

intérpretes foram Vero e seu conjunto. Como já foi mencionado, Vero foi o próprio Radamés e a 

inspiração para o nome veio de sua primeira esposa, Vera, com quem foi casado por trinta e três 

anos.  

 Gnattali fez um arranjo da música para o Programa Coca Cola da Rádio Nacional, “Um 

milhão de melodias”. Ela foi tocada por Chico da Sanfona e Orquestra, em 16 de fevereiro de 

1956. O saxofonista Leo Gandelman gravou a peça em seu CD ‘Radamés e o Sax’, 2006, com o 

arranjo coletivo dos membros da banda, que eram Marcos Nimrichter ao piano e acordeão, 

Henrique Cazes na guitarra, Oscar Bolão na bateria, Omar Cavalheiro no baixo e Leo Gandelman 

no saxofone alto. Peculiarmente, Leo Gandelman adaptou a peça original para o saxofone tenor e 

a gravou com o saxofone alto. 
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4.3 BATE PAPO 

 

 O “Bate papo” é um choro que foi escrito em 1949 e gravado no mesmo ano pela 

Continental tendo como intérpretes o compositor, o saxofonista Zé Bodega e o baterista Luciano 

Perrone. Radamés tinha o hábito de presentear os amigos com composições e esta foi em 

homenagem ao amigo Zé Bodega. 

 Como mencionado anteriormente, na homenagem a Radamés, realizada pela Rede Globo, em 

1976, uma das faces do LP foi gravada pelo Sexteto Radamés e dentre as peças está o “Bate Papo”. 

 Como afirma Pinto (2012), a estrutura do choro é AABA, precedida de uma introdução de 

quatro compassos e concluindo com uma coda, com uma ponte conduzindo o retorno entre as 

seções B e A. A explicação para o nome do choro é perceptível pelo diálogo que existe entre o 

piano e o saxofone. A intermitência do solo entre o saxofone e o piano na parte B, explicitam bem 

esse diálogo que está ocorrendo na música, de forma mais clara. 

 

 

Figura 6. Fragmento da música ‘Bate Papo” compassos 30 a 38. 
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Figura 7. Fragmento da música ‘Bate Papo’ compassos 39 a 48. 

 

4.4 PÉ ANTE PÉ 

 

 Este choro também foi composto em 1952, lançado e gravado pela Continental, assim 

como “Amigo Pedro”, e teve os mesmos intérpretes, Vero e seu conjunto. A música também está 

no álbum “Radamés e o Sax”, de Leo Gandelman, é gravada ao saxofone tenor, tendo ao piano 

Maria Teresa Madeira, Marcos Nimrichter no acordeão, Oscar Bolão na bateria e Omar 

Cavalheiro no baixo. A gravação foi feita de acordo com o arranjo original de Radamés. 
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4.5 BRASILIANA Nº7 

 

Segundo Barbosa e Devos, a Brasiliana nº 7 é classificada como música erudita, composta 

para duo de piano e saxofone tenor, no ano de 1956, foi gravada no disco Todamérica, com a 

duração de quinze minutos e tendo como intérpretes o saxofonista Sandoval de Oliveira Dias e 

Radamés Gnattali ao piano. A peça está dividida em três movimentos, I – Variação Sobre um 

Tema de Viola, II – Samba-canção, III – Choro.  

 

As duas obras mais importantes são o Concertino para saxofone alto e orquestra, 

de 1954, e a Brasiliana nº. 7 para saxofone tenor e piano, de 1956. Constituem-

se as obras de maior porte, com uma concepção mais claramente voltada para a 

música de concerto, embora, como é uma característica na música de Gnattali, 

os elementos oriundos da música popular se manifestem com freqüência. 

Gnattali se dizia um neo-clássico nacionalista brasileiro, conforme nos afirmou 

Luiz Otávio Braga (PINTO, 2003, p. 31). 

 

 A Brasiliana nº 7 foi a única peça erudita escrita por Radamés para o saxofone tenor e, 

como afirma Pinto, foi uma das mais importantes obras do compositor para o saxofone. Ela foi 

composta para o saxofonista Sandoval Dias, como parte do costume do compositor homenagear 

seus amigos.  

 Além da gravação feita no disco Todamérica, em 1957, o saxofonista Carlos Malta e a 

pianista Estela Caldi gravaram-na em 1998. Em 2006, por ocasião do centenário de Radamés, o 

saxofonista Leo Gandelman gravou o disco “Radamés e o Sax”. Foi a primeira vez que a Brasiliana 

nº 7 foi gravada com arranjo diferente do original de duo de piano e saxofone tenor. Ela foi gravada 

com quinteto formado por piano, guitarra, bateria, baixo, acordeão e saxofone tenor. 

 Em setembro de 1963, foi tocada no Programa Nossa Música, interpretada por Sandoval 

Dias e Quinteto. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho objetivou a divulgação das peças solo para o saxofone tenor do compositor 

Radamés Gnattali bem assim a divulgação de sua biografia, com a intenção de manter a memória 

do compositor, arranjador, pianista, pianeiro, cavaquista, violista, violinista e violonista, a fim de 

que uma obra tão diversificada e rica possa continuar sendo apreciada e disseminada. 

 Além da divulgação das peças para o saxofone tenor e da biografia do compositor, foi 

feito um apanhado histórico acerca da história do saxofone, em sua origem, e do saxofone no 

Brasil, buscando a percepção do papel do instrumento na formação das bandas militares, nos 

grupos de concerto, nos grupos de choro, nas big bands e na música brasileira atualmente. 

No decorrer da pesquisa, foram encontradas algumas dificuldades quanto às diversas 

teorias existentes sobre a origem do saxofone no Brasil. No entanto, após vários estudos, pode-se 

chegar a uma teoria mais aceitável no que diz respeito aos fatos expostos, documentos 

encontrados e nos trabalhos acadêmicos disponíveis. 

 Infelizmente, até o presente momento, não foi encontrada a partitura da música “Amigo 

Pedro”, mas desta barreira surgiu um desejo intrínseco pela sua busca e na possível realização de 

uma pesquisa fazendo da peça seu objetivo e objeto principal. 

 Mantenho a esperança de que este trabalho contribua para a comunidade acadêmica e para 

futuras pesquisas que envolvam o saxofone como objeto. 
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ANEXO A – PARTITURA DA MÚSICA “CAMINHO DA SAUDADE” 
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ANEXO B – PARTITURA DA MÚSICA “BATE PAPO” 
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ANEXO C – PARTITURA DA MÚSICA “PÉ ANTE PÉ” 
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ANEXO D – PARTITURA DA MÚSICA “BRASILIANA Nº7” 
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APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO DA PARTITURA “PÉ ANTE PÉ” 
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