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Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos nos dois primeiros capítulos da Dissertação de 
Mestrado O Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra de Claudio Santoro: Uma 
Proposta Interpretativa. São eles: “Contexto Histórico” e “Os eventuais problemas encontrados entre 
o Intérprete e o texto (a partitura)”. Como procedimento metodológico de pesquisa, recorreu-se às 
fontes primárias (partituras, correspondências pessoais do compositor, catálogos de obras, 
entrevistas) e às performances feitas pelos saxofonistas Joaquim Gonçalves Quincas, em 1954, e o 
autor deste trabalho em 2009. Em um segundo momento, realizou-se uma análise comparativa entre 
o manuscrito autógrafo (grade orquestral) e a edição da Academia Brasileira de Música (ABM 2003). 
Verificou-se, então, que os erros textuais encontrados nessa edição podem influenciar no estudo 
interpretativo da obra. Deste modo, é apresentada aqui uma edição da parte de saxofone baseada na 
transcrição do manuscrito autógrafo com comentários interpretativos para a performance.  
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Introdução 

Em 2015, foi defendida, no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM), 
da UNIRIO, a Dissertação de Mestrado: “O Choro Concertante para Saxofone Tenor 
e Orquestra de Claudio Santoro: Uma Proposta Interpretativa”.  A pesquisa resgatou 
uma obra importante do repertório brasileiro de concerto para saxofone que estava 
esquecida do grande público por mais de cinquenta anos. Trata-se do Choro 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra (1951).  

A obra composta pelo amazonense Claudio Franco de Sá Santoro (1919-1989) 
foi sua única composição escrita para o saxofone, como instrumento solista, a frente 
de uma orquestra sinfônica (MARIZ, 1994).  

Este concerto dedicado ao saxofone tenor também confere importante 
reconhecimento para o repertório do instrumento, junto às composições 
Fantasia para Saxofone Soprano e Orquestra, de Heitor Villa-Lobos 
(1948) e Concertino Para Saxofone Alto e Orquestra, de Radamés Gnattali 
(1964). (SANTOS, 2015, p. 19) 

O fato de a obra Choro Para Saxofone ter sido publicada apenas no ano de 
2003, pela Academia Brasileira de Música (ABM) explica a dificuldade de acesso dos 
intérpretes e pesquisadores à partitura.1 Isto levou a compreender o porquê de o 
concerto ter sido tão pouco tocado e gravado (SANTOS, 2015, p. 20). Até o ano de 
2008, na edição da obra feita pela ABM (SANTORO, 2003), constava o título de 

 
1 De acordo com o documento emitido pelo banco de dados da ABM, em 18 de outubro de 2013, 
constatou-se que: a primeira edição da obra foi publicada e disponibilizada para venda somente no 
ano de 2003. Essa informação foi confirmada por Gisele Santoro (esposa do compositor), em 
entrevista realizada em 31/01/2014, declarando que, antes da edição (ABM 2003), a obra ficou 
guardada em seu arquivo pessoal (SANTORO, 2014).  
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Fantasia Concertante Para Saxofone Tenor e Orquestra, supostamente, em 2013, a 
pedido da família, o título foi atualizado para Choro Concertante para Sax Tenor e 
Orquestra. A obra também é citada por Mariz, em História da Música no Brasil:  

 

[...] e o Choro para Saxofone e Orquestra. O Choro não me impressionou 
pelo que tem de precioso e rebuscado: creio que o autor não tinha afinidade 
com a atmosfera da música rural carioca e utilizou algo indiscutivelmente 
brilhante e virtuosístico, mas talvez sem a autenticidade desejável (MARIZ, 
2005, p. 306). 

Sendo assim, o primeiro objetivo foi esclarecer o nome que o compositor 
preferia para sua obra, se por Choro Concertante ou Fantasia Concertante, por isso 
a preocupação na busca por outras fontes. No decorrer da pesquisa, observou-se que 
as divergências encontradas entre as edições e as partituras do Choro Concertante 
tornam-se um problema a ser solucionado antes da elaboração de uma proposta 
interpretativa para a obra. Como procedimento metodológico, tornou-se 
imprescindível a obtenção do manuscrito autógrafo do concerto (fonte primária) e 
sua análise, para que se pudesse buscar o pensamento inicial do compositor. Por isso, 
um dos primeiros objetivos da pesquisa foi obter essa fonte primária.   

A primeira seção Contexto Histórico, busca contextualizar historicamente, 
compositor e obra. A segunda seção, qual seja, Os eventuais problemas encontrados 
entre o Intérprete e a Partitura, investiga as partituras e as edições da obra, entre 
elas: o manuscrito autógrafo, as partes de saxofone e dos instrumentos de orquestra 
de 1952, a Edição da Academia Brasileira de Música 2003, (ABM). 

Contexto histórico 

A primeira seção deste artigo analisa o contexto histórico em que a obra Choro 
Concertante foi composta. Pressupõe-se que  

“o intérprete, em contato com as diversas fontes que transmitem a obra, 
pode contextualizar historicamente e esteticamente suas interpretações 
musicais, tendo subsídios para apoiar suas decisões interpretativas.” 
(SANTOS, 2015, p. 41) 

As biografias escritas a respeito do maestro, quais sejam, Claudio Santoro 
(MARIZ, 1994), Resgatando Memórias de Claudio Santoro (SANTORO, M., 2002) 
e Claudio Santoro, Canto do Sol e da Paz (FARIAS, 2009) não fornecem dados 
específicos sobre o período em que o compositor atuou como diretor musical das 
Orquestras da Rádio Tupi e Clube do Brasil, tampouco citam o vínculo entre o 
compositor e o saxofonista Joaquim Gonçalves Quincas, o Quincas (primeiro 
intérprete da obra). Por isso, foi indispensável a investigação específica e criteriosa 
das fontes primárias, tais como correspondências e entrevistas, partitura autógrafa 
do concerto (SANTORO, 1951) e a primeira gravação da obra (SANTORO, 
1954/2020), para que se pudesse compreender melhor a relação estabelecida entre 
o compositor  e o objeto de pesquisa, a obra Choro para Saxofone.  

Após os estudos no Conservatório de Paris, sob a orientação de Nadia 
Boulanger e Eugéne Bigot, Santoro regressa ao Brasil, em outubro de 1948, 
encontrando dificuldades para atuar como compositor. Além disso, lhe foi negado o 
cargo de regente assistente na OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), sob alegação de 
falta de dinheiro. Por esses motivos, o compositor resolve se mudar para a fazenda 
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do sogro, em Cruzeiro, São Paulo, onde permaneceu um ano tomando conta de gado 
leiteiro. Em carta que ele envia à Mariz, observa-se:  

Cheguei a nossa terra depois de curta ausência na Europa com a saudade do 
que deixei [...]. Agora que começo a luta porque a Orquestra não quer me 
dar o lugar de ensaiador e adjunto de regente que pedi. Bem caro amigo esta 
é só para te participar a chegada e creio que seguirei para a fazenda de meu 
sogro a fim de terminar alguns trabalhos ainda começados em Paris. Pois a 
temporada está praticamente no fim e nada poderei fazer por aqui [...] não 
tenho dinheiro para viver no Rio (SANTORO, C., 1948).  

O ano de 1949 correu depressa. A crise financeira enfrentada por Santoro à 
frente dos negócios da fazenda o faria regressar ao Rio de Janeiro um ano depois em 
busca de melhores oportunidades de trabalho.  

Outro aspecto importante a ser observado é o posicionamento ideológico de 
Santoro, que já neste período fizera-o rever sua maneira de compor, levando-o a 
buscar uma música que fosse ao encontro “dos anseios do povo”. Segundo Claudio, 
o Congresso de Praga representou, para o futuro da criação musical, o que o 
Manifesto de 1948 representou, para os destinos da humanidade. Seu 
posicionamento ideológico fica evidente em carta enviada a Mariz:  

Na Europa no Congresso de Praga minha conferência é uma 
condenação ao dodecafonismo, mas com alguma esperança em sua técnica 
o que hoje chego a conclusão de inteiro abandono da mesma. Assim como 
fui o primeiro brasileiro a adotar esta técnica quero ser também o primeiro 
a abandoná-la. O grande movimento na Europa atual é o novo Humanismo 
na arte. Quero ser consequente com minhas ideias de fazer uma arte que 
contenha os anseios do nosso povo. (SANTORO, C., 1948).  

Em meio às mudanças ideológicas sofridas pelo compositor, que o fizeram 
rever sua maneira de compor, veio também o seu rápido retorno aos palcos musicais, 
como intérprete. Atuou como violinista no início dos anos 50, na Orquestra do Rio 
de Janeiro,2 OSB e, logo depois, na Orquestra da Rádio Tupi. “Vim da fazenda para 
tocar na Orquestra do Siqueira, mas logo arranjei um lugar na Rádio para tocar em 
orquestra onde se toca tudo desde o samba, etc.” (SANTORO, C., 1950). 

“Nas ondas” da Rádio Tupi. 

Claudio Santoro iniciou suas atividades musicais na Rádio Tupi,3 como 
violinista da Orquestra. Sem grandes pretensões artísticas na estação, não imaginou 
que logo seria convidado pelo diretor da emissora para trabalhar como compositor 
de dois programas infantis, compondo “música de fundo”.4 Tal fato marca o início 
das atividades profissionais de Claudio no mercado musical radiofônico, onde, no 
período de 1950 a 1954, atuou diretamente. Na carta enviada a Curt Lange, em 27 de 
julho de 1950, observa-se a impressão do compositor, a respeito do convite recebido: 

 
2 A Orquestra do Rio de Janeiro era conhecida como a Orquestra do Siqueira. 
3A PRG-3, Rádio Tupi, foi inaugurada no dia 25 de Setembro de 1935, com a presença do inventor do 
rádio, Guglielmo Marconi, mas, dez dias antes, irradiou o primeiro programa musical com uma 
orquestra de 120 vozes, que cantou o hino nacional e foi regida pelo maestro Villa Lobos (AGÊNCIA 
SENADO, 2020).  
4 ‘Música de Fundo’, ora a partitura funciona como música de fundo, como música para filme, ora tem 
a sua importância. (SANTORO, 1950).  
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Minha vida neste mez [sic] ficou completamente transformada com uma 
verdadeira chance que se apresentou em minha vida e que me sai, ao que 
parece muito bem. Estava na Tupy (Rádio) trabalhando na orquestra como 
violinista [...]. Foi aí que tendo sido inaugurado um novo programa a pessoa 
que a redigia me conhecendo como compositor perguntou se gostaria de 
trabalhar numa partitura como experiência. Deram-me inteira liberdade e 
aceitei o trabalho. No dia da irradiação o sucesso foi enorme [...]. Os jornais 
tem (sic) falado dos meus programas etc. Imagine você que não sabia que 
podia fazer o que estou fazendo. Tenho um grande trabalho pois são duas 
partituras numa média de 40 a 50 páginas cada uma por semana [...]. Caro 
Lange até contrato para filme já estou recebendo [...]. Nunca tinha escrito 
neste gênero e estou gostando do trabalho porque está dando um metié 
formidável [...]. Quero ver se um dia mandarei um disco para que conheça 
meu estilo atual (SANTORO, C., 1950).  

Na Rádio Tupi, trabalhou com Lucília G. Villa-Lobos,5 que tinha o Coro dos 
Apiacás. Claudio compunha para o coro e dirigia o mesmo (SANTORO, M., 2002). 

Um dos programas era a realização de música de fundo, para ilustrar os 
dramalhões que os locutores do programa contavam através de uma crônica 
semanal. Eram produzidas uma média de 50 páginas de partitura por programa, 
sendo a música toda original. Com isso, em agosto 1950, o nome do compositor já 
circulava pelos principais meios radiofônicos brasileiros, devido ao sucesso que 
obteve com os programas realizados na Rádio Tupi. Em decorrência, surgiram 
convites para trabalhos em companhias de cinema e gravadoras, como a Odeon.6 

[...] Por enquanto estou agradando e os cronistas de Rádio da maioria dos 
jornais locais têm se ocupado da parte musical dos programas feitos por 
mim. Parece que entrei com o pé direito... Já fui convidado para escrever 
para filme, e estou gravando para a ODEON uma série de histórias 
musicadas [...] (SANTORO, C., 1950). 

No ano de 1951, Santoro é convidado para ser diretor musical da Rádio Clube 
do Brasil, como pode ser observado em carta enviada ao amigo Aldo.  

[...] acontece que há dois meses atrás fui convidado para ser diretor musical 
da Rádio Club do Brasil que está em remodelação e pretende ser uma 
grande estação inclusive com ondas curtas etc., e pequena orquestra 
sinfônica etc. Isto tudo devido a repercussão de meu nome nos meios 
radiofônicos (SANTORO, C., 1951). 

Conforme descrito por Maria Carlota7 (2002, p. 104), “nesse período 
constitui-se a Rádio Clube, que foi totalmente remodelada. O diretor geral era o 
escritor Marques Rebelo, e Dias Gomes o diretor artístico. O proprietário era Samuel 
Wainer, amigo do Getúlio”.  

 
5  Lucília G.Villa-Lobos foi a primeira esposa do compositor Heitor Villa-Lobos. 

6 “A indústria fonográfica, no Brasil, teve sua primeira fábrica de discos – a Odeon – por iniciativa do 
imigrante tchecoslovaco, de origem judaica, Frederico Figner [Fred Figner]. A Odeon foi instalada no 
bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, e manteve a liderança até 1924, quando o processo de gravação 
elétrica foi criado pela Victor Talking Machine, uma revolução na história da indústria fonográfica. 
Produziram-se, assim, os discos de 78 rpm (rotações por minuto), que reinaram até a década de 1960 
e foram substituídos pelo LP (long playing = longa gravação) contendo entre quatro e doze músicas. 
No período de 1930 a 1960, o número de fábricas fonográficas no Brasil passou de três (Odeon, Victor 
e Columbia) para 150” (BARBOSA, 2011).  
7 Maria Carlota foi a primeira esposa do compositor Claudio Santoro.  
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Bem, mas a atividade do Claudio na Rádio Clube corria de vento em popa. 
Ele formou a sua orquestra com alguns colegas da Orquestra Sinfônica 
Brasileira e outros músicos e teve a ocasião de até apresentar obras de sua 
autoria e de colegas compositores (SANTORO, M., 2002, p. 104). 

É justamente neste período que Santoro inicia a composição do Choro 
Concertante para Saxofone tenor e Orquestra, que, conforme a partitura do 
rascunho inicial do concerto, tem como título: Concerto para Sax Tenor, (Para 
Rádio) e data de 1951.  

O rascunho inicial do Concerto para Sax Tenor e Orquestra de 1951. 

A partir da busca ao manuscrito autógrafo (partitura orquestral do concerto), 
foi descoberta uma nova fonte sobre a obra. Trata-se da partitura em que estão 
contidos os rascunhos iniciais do concerto, escritos por Santoro. Esta partitura foi, 
gentilmente, cedida por Gisele Santoro, através de pesquisa documental, em 
entrevista realizada no dia 31 de janeiro de 2014. O documento, que é datado de 1951, 
possui a assinatura do compositor, sendo a fonte mais antiga encontrada até o 
presente momento.  

Analisando a partitura, verifica-se que a mesma está inacabada, tendo sido 
concluída, posteriormente, quando distribuída para a partitura orquestral, já 
finalizada. Verifica-se que o rascunho inicial do concerto, (primeira partitura da 
obra), foi escrito até a segunda seção ‘Majestoso’, compasso 190. Com base nas fontes 
encontradas, comprovou-se que Santoro finalizou a obra, posteriormente, ao 
distribuir para a partitura orquestral. 

Observando o cabeçalho da partitura, nota-se uma informação importante: 
“Para Rádio”, o que leva a crer que o concerto foi escrito para ser tocado pela 
Orquestra da Rádio Clube do Brasil, local onde o compositor trabalhava na época.  

Na carta enviada à Cunha, em 28 de julho de 1952, o compositor descreve 
como era a Orquestra da Rádio Clube: 

A Orquestra de que disponho na Rádio Clube, é uma orquestra de câmara à 
qual poderia juntar um oboé ou uma flauta. Depende também da 
dificuldade da obra, pois disponho de apenas meia hora de ensaio para o 
programa de música de câmera. Quanto às obras de câmera pode mandá-
las que isso é fácil de arranjar quem as execute, isto é obras para piano e 
violino e piano, canto etc. Em relação às obras para orquestra, era 
necessário ter as partituras para mostrá-las aos maestros [...] (SANTORO, 
C., 1952).  

Analisando, ainda, a partitura do rascunho inicial do concerto, é possível 
observar que não consta dedicatória a nenhum saxofonista, porém, quando indagada 
sobre o motivo pelo qual o compositor escreveu um concerto para saxofone e 
orquestra, Gisele Santoro, esposa do compositor, comenta: 

A amizade com Quincas, provavelmente. Ele fez uma orquestra [...] de alto 
nível e deu o que tinha de melhor. Obviamente, que a orquestra da Rádio 
Clube fazia concertos eruditos, mas devia fazer música popular. Não tinha 
sentido contratar uma orquestra, para rádio que não fizesse, também, 
acompanhamento de música popular. E nisso, ele conheceu o Quincas. 
Talvez, tivesse conhecido até da época do ‘cinema’, ou da época que 
trabalhava na Sinfônica, ou na boite. Eu não sei de onde [...], mas eles se 
conheceram. Como o Quincas era um músico excepcional, deve ter pedido 
ao Claudio: Poxa, você não tem nada para sax? O Claudio aproveitou, fez e 
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deve ter aproveitado no LP. Um compacto desse tamanho (SANTORO, G., 
2014).  

O saxofonista mencionado por Gisele se chamava Joaquim Gonçalves 
Quincas, também conhecido como Al Quincas. Foi o primeiro intérprete a gravar a 
obra Choro Para Saxofone e Orquestra, em 1954, no LP Discos Independência 1001: 
Canto de Amor e Paz. Este fonograma registra o primeiro trabalho independente de 
Claudio Santoro, incluindo as obras Canto de Amor e Paz (1951) e Ponteio (1954).  

As poucas informações obtidas a respeito de Quincas provêm dos relatos dos 
músicos da época que conviveram com ele, dizendo que este era um reconhecido 
saxofonista do meio carioca e integrou o conjunto Os Copacabanas.  

Este conjunto instrumental atuou no começo da década de 1950 e gravou 
discos na gravadora Sinter. Em uma de suas formações tinha Quincas, no sax-tenor, 
Kuntz no clarinete, Wagner, no trompete, Gagliard, no trombone, Cid, na bateria, 
Paul Kern, no contrabaixo, Laerte no piano, e Popeye, no pandeiro [...]. Em 1954, 
gravaram os choros Flamengo, de Bonfíglio de Oliveira, Precoce, de Kuntz, e É você 
Kuntz? do compositor Moacir Santos (AZEVEDO; SANTOS; BARBALHO, 1982). 
Entre alguns dos trabalhos produzidos por Quincas estão o LP Cocktail para Dois e 
Boite para Dois.   

Em outro momento da entrevista, Gisele comenta da atuação de Santoro como 
violinista, na Orquestra do Cassino Copacabana, lugar onde, provavelmente, o 
compositor conheceu Quincas.8 

Ele tocou no cassino “Copacabana” e lá, ganhava em três dias o salário de 
um mês com a OSB. Como já era casado e tinha dois filhos, precisava 
sustentar a família. De manhã, trabalhava na orquestra, a tarde, tocava na 
rádio e à noite, no cassino. Tocava à noite inteira na boite e chegava em casa 
às 4 horas da manhã. Sentava-se ao piano, para compor e dormia em cima 
do mesmo. E as 9 horas da manhã, já tinha OSB. Tinha ódio de tocar ali 
(cassino), porque até maraca, se precisasse, ele era obrigado a tocar. Tinha 
uniforme e tudo. Aquilo era humilhação para ele! Lamentava o tempo 
perdido neste trabalho para viver (SANTORO, G., 2014).  

É difícil precisar local e a data exatos que o compositor e o saxofonista se 
conheceram, pois as bibliografias escritas sobre Santoro não fornecem informações 
específicas a respeito. O objetivo principal é saber que houve um vínculo entre eles, 
sendo esse o motivo pelo qual Santoro escreveu e lhe dedicou a obra Choro 
Concertante Para Saxofone Tenor e Orquestra. Gisele confirma:  

Ele conheceu o Quincas e o admirava muito [...] achava um virtuose no 
instrumento [...] não existiam muitas peças orquestrais para o [...] sax, era 
muito raro [...]. Ele se propôs a fazer isto para o Quincas e, por isso, a peça 
é muito difícil, inclusive porque, ele era virtuose (SANTORO, G., 2014).  

O LP Discos Independência 1001. Canto de Amor e Paz (1954).  

Em 1954, Israel Pedrosa cria a Discos Independência e lança a primeira 
gravação com orquestra sinfônica no Brasil.9 Sob a direção e regência de Claudio 
Santoro, o “LP Discos Independência 1001” tem como título uma das obras do 

 
8 Em conversa informal com o saxofonista Dulcilando Pereira, o Macaé, informou que Quincas 
trabalhou como saxofonista na Orquestra do Cassino Copacabana.  O fato de Claudio Santoro 
também ter tocado nesta orquestra supõe que os dois tenham se conhecido lá. 
9 Israel Pedrosa, natural de Jequitibá, Minas Gerais foi professor, escritor, pintor, empresário, 
ilustrador, gravador e crítico de artes visuais (PEDROSA, 2015). 
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compositor, chamada Canto de Amor e Paz. Além disso, estão incluídas as obras 
Ponteio e o Choro Para Saxofone e Orquestra, com o solista Joaquim Gonçalves, o 
Quincas (SANTORO, 1954/2020).  

No verso do LP, há nota sobre a obra:  

Esta peça, uma das prediletas do compositor, se caracteriza, 
principalmente, pela admirável comunicabilidade da linha melódica. O belo 
solo de saxofone desenvolve um tema altamente cantábile, que, pelo seu 
ritmo e construção, se integra plenamente na atmosfera da música popular 
brasileira (Op. cit.). 

Foram obtidas poucas informações sobre este fonograma. As fontes 
encontradas durante a pesquisa apenas citam sua realização, mas não dão detalhes 
específicos sobre o projeto artístico, como é o caso do sítio virtual do compositor 
(SANTORO, 2020) e o catálogo publicado em Mariz (1994, p. 83).  

Segundo as palavras de Gisele Santoro, Claudio Santoro afirmou que aquele 
era o primeiro LP de música erudita do país (feito com orquestra sinfônica) e, 
questionada sobre a impressão que o compositor tinha sobre Quincas, disse: “— 
Quincas era um saxofonista brilhante!”. 

O Catálogo de Obras/1966.  

O Catálogo de Obras encontrado no acervo do Centro de Estudos 
Musicológicos Claudio Santoro, da UNB, nos forneceu uma informação pouco 
divulgada, sugerindo que a primeira audição da obra ocorreu no dia 20 de junho de 
1952,10 com o solista Quincas ao saxofone, regência do autor Claudio Santoro, junto 
à Orquestra da Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. A gravação aconteceu dois 
anos depois, em 1954, sob a regência do autor, tendo como solista Quincas (Rio de 
Janeiro, “Independência” -1º. LP de música erudita brasileira gravado no Brasil).  

Unindo as informações do catálogo de 1966, verifica-se que a estreia do 
concerto, no ano de 1952, coincide com a mesma data encontrada nas partes de 
saxofone e dos instrumentos de orquestra.  

Tais informações confirmam a hipótese anterior de o concerto ter sido escrito 
para o saxofonista Quincas, confrontando, também, a informação do catálogo 
publicado em Mariz (1994), e do sitío virtual do compositor, que remete a estreia do 
concerto ao ano de 1953. 

Como procedimento metodológico realizou-se o cotejamento e análise aos 
documentos pessoais do compositor, tais como: correspondências, entrevistas, 
recortes de jornais da época, catálogos, fonogramas e partituras. Em 1954, a obra é 
gravada no primeiro LP do compositor, Canto de Amor e Paz, tendo como solista o 
saxofonista Joaquim Gonçalves Quincas. A busca pelas fontes primárias surge então 
como uma necessidade do intérprete- pesquisador em reconstruir a historicidade da 
obra, que ao ter contato com essas fontes enriquece sua performance tendo subsídios 
para apoiar suas decisões interpretativas. 

Os eventuais problemas encontrados entre o intérprete e o texto (a 
partitura).  

Nesta seção são analisados os “erros textuais” encontrados na partitura da 
obra Choro Concertante para Saxofone, buscando entender se tais “erros” podem ter 

 
10 Gisele Santoro, em entrevista de 31/01/2014, afirma que o Catálogo de Obras de 1966 foi feito e 
revisado por ela, junto ao compositor e marido Claudio Santoro. 
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algum impacto para a tomada de decisões por parte do intérprete na sua elaboração 
interpretativa da obra. De acordo com Figueiredo (2012, p. 102): “os erros textuais 
podem ser cometidos por copistas, editores, ou pelo próprio compositor”.  

As partituras da obra Choro Para Saxofone e Orquestra, obtidas durante o 
processo de pesquisa, foram analisadas a seguir, de forma a compará-las com a fonte 
primária (manuscrito autógrafo da grade orquestral), destacando os “erros textuais” 
encontrados nas versões posteriores do concerto e verificando o impacto destes para 
a performance do solista.  

As partituras do Choro Para Saxofone e Orquestra: Manuscrito 
Autógrafo 

A partitura do Manuscrito Autógrafo foi, gentilmente, cedida por Gisele 
Santoro, em 31 de janeiro de 2014, através de pesquisa de campo. Não consta data 
de composição e foi a primeira partitura feita da grade orquestral. Apresenta o título 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, título este que, conforme 
averiguado, sofreu modificações com o decorrer do tempo em partituras posteriores, 
gravação realizada pelo compositor, publicações em catálogos e edição feita pela 
ABM, em 2003. 

Ao examinar o manuscrito, foram encontradas rasuras e anotações nas 
margens e rodapé, que supostamente foram ideias e sugestões interpretativas 
desenvolvidas pelo compositor, utilizadas ou não. É o caso de um “novo final”, em 
que aparece contendo novo material melódico na parte do solista. Esse novo material 
encontrado supõe-se ser o esboço de uma ideia que o compositor teve, para a parte 
final do concerto. Por algum motivo, este material melódico não foi desenvolvido por 
Santoro, como é observado em trecho rabiscado pelo autor.   

Na seção Majestoso, por exemplo, (c. 199), observa-se uma informação 
relevante para o intérprete. Supõe-se que o compositor tenha pensado a reexposição 
feita pelo solista para ser tocada uma oitava acima, na região superaguda do 
saxofone, conforme observado na grade orquestral tornando essa passagem 
“virtuosística”, por se tratar de uma região de difícil controle de execução e afinação.  

Não há como saber, precisamente, se a linha de oitava grafada na partitura da 
grade vale também para o saxofone. Há duas hipóteses neste caso: a primeira leva 
em consideração a gravação do saxofonista Quincas, que toca o trecho sem oitavar. 
Supõe-se que o mesmo possa ter combinado com o compositor fazer desta forma. A 
segunda leva em consideração o artifício do compositor em usar a reexposição do 
tema uma oitava acima pelo saxofonista, conferindo o tutti orquestral, já de grande 
densidade, um novo brilho e colorido, que valoriza e evidencia a orquestração. Tais 
informações são valiosas, pois podem estabelecer uma conexão entre intérprete e   
compositor, despertando no primeiro uma “ideia musical” contida no texto 
autógrafo, que, por ter sido suprimida na edição prática de 2003 (SANTORO, 2003), 
priva o intérprete de conteúdo importante para a interpretação.  

Por isso, é importante que o intérprete consulte os manuscritos autógrafos 
sempre que for possível. Através dessa prática, ele pode identificar os detalhes que 
diferenciam cada texto (partitura).  

Parte de Saxofone e dos Instrumentos de orquestra (1952) 

As partes do solista e a dos instrumentos de orquestra foram encontradas no 
acervo mantido pela família e no arquivo musical da ABM (SANTORO, 2003).  
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Estas partes apresentam o título de Fantasia Concertante e são datadas de 
1952. Provavelmente, foram utilizadas para a estreia da obra. Com relação à parte de 
saxofone, carimbada com as informações Sacha Matikoff, [...] Rio de Janeiro, trata-
se de uma cópia feita a partir do material da grade orquestral (manuscrito autógrafo). 
Tanto a parte de saxofone e quanto a dos instrumentos de orquestra foram feitas pelo 
mesmo copista, pois apresentam a mesma caligrafia musical.  

A parte de Saxofone da edição da Academia Brasileira de Música (ABM 
2003) 

No ano de 2003, a Academia Brasileira de Música editou a partitura do Choro 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra com o título de Fantasia Concertante 
para Sax Tenor e Orquestra. As partituras encontradas no acervo da ABM, que 
supostamente foram utilizadas pelo editor para a realização da partitura orquestral, 
no ano de 2003, são as cópias das partes dos instrumentos de orquestra de 1952 e do 
manuscrito autógrafo (grade orquestral). Provavelmente, por isso, o editor escolheu 
o título Fantasia Concertante. 

Conforme foi verificado, esta edição apresenta uma série de erros textuais, não 
se mostrando fiel à fonte autógrafa. De acordo com Figueiredo (2004, p. 50), “a 
Edição Prática, também chamada de Didática, é destinada exclusivamente a 
executantes sendo baseada em uma única fonte, na verdade qualquer fonte, com 
utilização de critérios ecléticos para atingir seu texto”. O autor acrescenta ainda que 
a “ausência de aparato crítico impede o conhecimento acerca de qual fonte foi 
utilizada, e o porquê, além de ser tornar impossível apontar e esclarecer as 
intervenções e critérios do editor-revisor”. Sobre o uso das edições práticas, Martins 
(2007, p. 177) comenta: “o intérprete na maioria das vezes recorre à edição prática 
devido à facilidade de acesso e ao imediatismo que há na preparação do repertório”.  

O imediatismo e a facilidade de acesso às edições práticas têm impacto 
decisivo sobre uma performance de alto nível, uma vez que elas podem distorcer a 
fonte autógrafa, influenciando o intérprete a tomar determinadas decisões 
interpretativas divergentes do pensamento musical do compositor. É o caso 
observado aqui da edição feita pela ABM, em 2003.  

Os erros textuais encontrados na parte de saxofone da edição da ABM 
(2003) 

Comparando o manuscrito autógrafo (grade orquestral) com a edição da parte 
de saxofone da ABM de 2003, foram encontrados vários erros textuais nesta. A 
análise comparativa feita a seguir evidencia os citados erros, comentando o impacto 
disso na performance do saxofonista.  

Para a elaboração deste artigo, foi possível selecionar apenas alguns exemplos 
da Dissertação visto o espaço disponível para a publicação. Para consultar os outros 
exemplos ver Santos (2015).   

Durante a análise das partituras observou-se também diferenças na 
numeração dos compassos de ambas as partituras, a partir da Cadência. O 
manuscrito autógrafo apresenta a seção Majestoso começando no c. 100, enquanto 
a Ed. ABM 2003 indica c.98.  

A falta de ligadura no compasso 14 (Figura 1b), da Ed. ABM 2003, leva o 
saxofonista a articular a nota Mi 4 do primeiro grupo de quiálteras, alterando o ritmo 
pretendido pelo compositor (Figura 1a), e o efeito sonoro da falta da ligadura 
interfere no “legato” da frase, que vem sendo sustentado pela nota Mi. 
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Na Ed. ABM 2003 (c. 18), verifica-se a primeira colcheia do grupo de 
quiálteras, constando a nota Ré natural (Figura 2b) que está errada, haja vista que a 
partitura do manuscrito autógrafo apresenta a nota correta, ou seja, Ré bemol 
(Figura 2a). 

 

Figura 1 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 14) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 14). Os erros textuais estão destacados em cor. 

 

Figura 2 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 18) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 18). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na partitura da ABM, a ausência da dinâmica decrescendo e a informação “à 
1” privam o saxofonista de conteúdo interpretativo importante (Figura 3b).  Por um 
lado, se o intérprete tocar o diminuendo na nota Dó, como grafado na versão 
autógrafa (Figura 3a) auxiliará o ouvinte na escuta do solo de oboé, que logo é 
repetido com mesmo material motívico pelo flautim (c. 24-27). Esse colorido 
timbrístico permite criar interesse para o ouvinte, enfatizando o surgimento de novo 
material temático. Além disso, é provável que Santoro tenha usado o termo “à 1” para 
se referir à pulsação. O correto é “em 1”. O termo (“a 1”, “a 2”, “a 3” etc.) se refere ao 
número de instrumentistas que deverão tocar naquele momento. A figura rítmica 
tocada pelas cordas graves e fagotes (c. 24) sugere, também, uma pulsação do 
compasso 3/4 em “1”, o que seguramente resultará um efeito de leveza e maior 
fluidez na frase que inicia com o sax (c. 28). 

 

 

Figura 3 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 24-26) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 24-26). Os erros textuais estão destacados em cor. 
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Figura 4 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 38-40) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 38-40). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Nos compassos 38, 39 e 40, da partitura do manuscrito autógrafo (Figura 4a) 
consta sinal de intensidade ‘decrescendo’, enquanto na versão da partitura da ABM, 
‘crescendo’ (Figura 4b).  Este erro textual induzirá o intérprete a realizar a dinâmica 
oposta da escrita pelo compositor, já que a partir do c. 38 surge o solo apresentado 
pela flauta com material motívico importante. 
 

 

Figura 5 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, Cadência) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, Cadência). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Faltam a dinâmica piano (p) e articulação de tenuta na nota Ré 5, da Ed. ABM 
2003, privando o saxofonista de conteúdo interpretativo relevante para a sua 
performance (Figura 5). 

 

 

Figura 6 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 120) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 118). Os erros textuais estão destacados em cor. 

A Figura 6 mostra a diferença quanto à articulação na colcheia Si natural e na 
semicolcheia Dó sustenido, da Ed.ABM 2003. A articulação de staccato na primeira 
colcheia Si aproxima ao estilo popular e pode ser mais adequada para a execução. O 
problema é que esta proposta de articulação foi formulada sem essa preocupação ou 
pelo menos não consta na Edição ABM o critério adotado pelo editor. Já, o stacatto 
na semicolcheia Dó sustenido (Figura 6b) não contribui para a ideia de hemíola feita 
pelo compositor (Figura 6a), onde é observado o tempo forte no segundo tempo do 
compasso ternário. Por isso, supõe-se que Santoro tenha grafado à articulação de 
tenuta para indicar apoio na nota Dó sustenido. Falta acentuação (>) na nota Dó 



O Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra de Claudio Santoro 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 261 
 

 

natural, da Ed. ABM 2003 (Figura 7b). Conforme observado no manuscrito 
autógrafo (Figura 7a), verifica-se o acento responsável por enfatizar a articulação do 
grupo de semicolcheias de três em três. 

 

Figura 7 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 125) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 123). Os erros textuais estão destacados em cor. 

 

Figura 8 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 126) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 124). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Verifica-se o erro textual na nota Mi sustenido, do compasso 124, da Ed. ABM 
2003 (Figura 8b), já que na versão autógrafa a segunda semicolcheia do segundo 
tempo é grafada como Ré sustenido (Figura 8a). A partir da análise harmônica, 
verificou-se que o acorde presente no segundo tempo do compasso é um Fá sustenido 
menor com sétima, onde o clarinete reforça a quinta do acorde tocando um Dó 
sustenido de efeito. Portanto, a nota correta é Ré sustenido (transcrito para o sax).  

 

Figura 9 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 129-130) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 127-128). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Nos exemplos musicais acima, os compassos 127 e 128, da Ed. ABM 2003 
(Figura 9b) apresentam a nota Dó natural, enquanto no manuscrito autógrafo é Dó 
sustenido (Figura 9a). 
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Figura 10 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 135) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 133). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na Figura 10 também há nota divergente na última semicolcheia do grupo, 
compasso 133, pois a partitura da Ed. ABM 2003 grafa Ré natural (Figura 10b), já o 
manuscrito autógrafo Ré sustenido (Figura 10a). 

Na Ed. ABM 2003 falta a linha de 8ª dos compassos 188 a 190.  Falta, ainda, 
no compasso 189 a informação de “rall.” e, no compasso 190, a colcheia Ré 5 é uma 
semínima em vez de colcheia, além de estar faltando a indicação da dinâmica 
fortíssimo (ff) (Figura 11b). Tais indicações interpretativas estão presentes no 
manuscrito autógrafo (Figura 11a). Na gravação com o saxofonista Quincas, observa-
se que o mesmo toca o trecho uma oitava acima realizando, ainda, o rallentando. 

 

Figura 11 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 190-192) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 188-190). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na partitura do manuscrito autógrafo (Figura 12a), verifica-se a linha de 8ª 
sobre o tema da reexposição da seção Majestoso (c. 199-208). Não há como saber 
precisamente se o saxofonista também deve tocar o trecho uma oitava acima. Por 
isso, tal indicação foi colocada aqui como opcional por haver duas leituras possíveis 
sobre a passagem. A primeira leva em conta o artifício do compositor usando a 
reexposição do tema uma oitava acima pelo saxofonista, conferindo ao tutti 
orquestral, já de grande densidade, um novo brilho e colorido de timbre, valorizando 
e evidenciando a orquestração. Esta ideia musical é corroborada pelo crescendo e a 
linha de oitava realizados nos compassos 190 a 192 da parte de sax e da orquestra. Já 
a segunda leitura leva em consideração o fonograma da obra realizado pelo 
compositor, regente nesta ocasião e o saxofonista Quincas. É observado que o solista 
toca o trecho aqui analisado, sem oitavar. A hipótese é que os dois tenham 
combinado fazer desta forma. 
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Figura 12 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 199-208) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 197-206). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Neste caso, há de se considerar também que tocar uma oitava acima é 
ultrapassar a extensão normal do instrumento (Si bemol 2 – Fá sustenido 5). Pois 
nem todos os saxofonistas tocam com naturalidade na região superaguda, supondo 
ser a indicação do compositor opcional devido a esta dificuldade técnica.11 O outro 
motivo pode estar relacionado com a linha de oitava colocada no compasso 199 ao 
208, sendo possível também que esta indicação sirva apenas para as cordas 
(violinos), como na primeira aparição desta seção.  

Quanto às dinâmicas fortíssimo (ff) e os sinais de intensidade ‘crescendo’ e 
‘decrescendo’, observa-se que não se encontram na partitura da Ed. ABM 2003 
(Figura 12b), deixando de fornecer informação interpretativa importante para o 
saxofonista. 

Quanto ao andamento da obra, constata-se na partitura do manuscrito 
autógrafo a indicação Allegro (110), enquanto na Ed. ABM 2003 é incluído somente 
o indicativo Allegro. Embora a questão metronômica seja algo subjetivo e variável, a 
informação contida na fonte autógrafa poderia estar presente Ed. ABM.     

Diante de tal análise, observou-se que a partitura da Ed. ABM 2003 apresenta 
uma série de erros textuais que interferem na leitura e na performance do intérprete 
sobre a obra. A falta de aparato crítico nesta edição prática acaba por torná-la não 
confiável, infiel à escrita do compositor. O fato de se chocar com a fonte primária por 
si próprio não pode ser considerado condenável. Havendo critério e justificativa, é 
possível discordar do manuscrito autógrafo, claro se esta for a intenção. Sobre a 
importância de se buscar uma fonte de consulta para o estudo comparativo entre as 
edições, Fraga comenta:  

Ao estabelecer uma boa fonte de consulta da obra em questão, o seu estudo 
detalhado e o trabalho de comparação com a edição são fundamentais para 
a definição de um texto musical satisfatório como referência inicial. 
Entretanto, após eliminar do texto eventuais duplicidades de sentido e 
mesmo erros de edição, é necessário compreender as estruturas presentes 
na obra, bem como a maneira como elas interagem (FRAGA, 2008, p. 10). 

Como procedimento metodológico desta pesquisa, realizou-se a transcrição 
da parte de saxofone, extraída da grade orquestral (fonte primária) estabelecendo, 

 
11 Alguns compositores como Alexander Glazunov (1890-1962) e Jacques Ibert (1865-1936) 
costumavam indicar essas passagens oitava acima, como opcionais, conforme exemplo o Concerto 
para Saxofone Op. 109 (1934) e o Concertino da Camera para saxofone alto e onze instrumentos 
(1935).  
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assim, um texto coerente com o manuscrito autógrafo, pois acredita-se que deva 
haver um diálogo entre o compositor e o intérprete durante a performance.  

Considerações Finais 

A primeira seção contribuiu na abordagem das fontes primárias, através da 
análise de documentos pessoais do compositor, tais como: correspondências, 
entrevistas, recortes de jornais da época, catálogos, dentre outros, facilitando o 
entendimento sobre a trajetória do compositor, desde a composição da obra, até sua 
estreia, em 1952.  

Do ponto de vista musicológico, trouxe novas informações sobre o período no 
qual o compositor trabalhou como diretor musical nas orquestras da Rádio Tupi e 
Clube do Brasil. Esta fase não costuma ser muito detalhada por biógrafos, devido à 
extensa trajetória artística de Claudio Santoro. A pesquisa às fontes primárias do 
compositor nos revelou dados inéditos, ainda em fase de organização no seu acervo, 
na UNB (Universidade de Brasília).  

A entrevista realizada com Gisele Santoro permitiu entender um pouco da 
relação de amizade entre o compositor e o saxofonista Quincas, primeiro intérprete 
a estrear, em 1952 a obra, gravando-a em 1954. Além disso, comprovou as hipóteses 
anteriores sobre o motivo que levou Santoro a escrever um concerto para saxofone e 
orquestra.  

A segunda seção investiga as partituras referentes à obra, entre elas o 
manuscrito autógrafo (grade orquestral), parte de saxofone e instrumentos de 
orquestra, de 1952, bem como a edição ABM (2003). A partir da análise comparativa 
entre a grade orquestral (manuscrito autógrafo) e a edição ABM 2003, foi verificado 
nesta uma série de erros textuais.  

Ficou constatado que tais erros trazem impacto sobre a performance do 
saxofonista, na medida em que os mesmos influenciam na leitura do intérprete. A 
partir desta análise, foi extraída uma parte de saxofone, da grade orquestral, a fim de 
obter um texto fidedigno com as intenções do compositor. 

Cabe ressaltar também que no capítulo 3 de sua Dissertação o autor do 
presente trabalho realiza um estudo interpretativo da obra Choro Concertante, 
gerando como resultado uma edição comentada (parte de sax) que sintetiza uma 
proposta interpretativa para o concerto. Defende-se a postura do intérprete como um 
recriador da obra. Para além dos limites do presente artigo, fica sugerida a consulta 
(SANTOS, 2015). 

No ano de 2019, comemorou-se o centenário do compositor brasileiro Claudio 
Santoro, onde o autor do presente trabalho teve a oportunidade de interpretar 
novamente a obra, só que agora em um concerto duplo junto à Orquestra Sinfônica 
do Espírito Santo, no Teatro Glória, com a regência do maestro Helder Trefzger.  

Mais do que nunca, o legado deixado pelo compositor, a partir de suas obras, 
continua vivo ecoando pelo país como um sopro de esperança retratando os ideais 
que ele tanto acreditava: de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Deste modo, esta pesquisa visa contribuir ao intérprete novos caminhos e 
alternativas para a elaboração interpretativa de uma obra musical, assumindo 
também a importância de preservação da cultura brasileira, ao resgatar, para o 
público, a obra Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra.  
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