
CLASSES

BRAZILIAN JAZZ GUITAR

DATA: Sábado 18 de Abril de 2020
LOCAL:  SALA MUSIC MAKER  - R. Otávio Tarquínio de Sousa, 163 

Campo Belo - São Paulo

CRONOGRAMA:

1ª Aula – 10:00 às 12:00 
2ª Aula – 13:30 às 15:30
Play dos professores: 15:30
Jam Session com os alunos: 16:00

MATERIAL DIDÁTICO: 
Apostila e Certificado inclusos.  
Ao efetuar a compra do curso o aluno receberá a apostila com o conteúdo que será visto em aula.

OBJETIVO:
Que o aluno saia não apenas entendendo um pouco da linguagem, mas tocando alguns dos
exemplos, aplicando de imediato o conhecimento apreendido.
Incentivar e despertar o interesse nos alunos através de uma experiência empírica de alto nível
para e aquisição de uma visão mais ampla sobre as possibilidades do instrumento nos estilos
explorados neste curso.

PÚBLICO ALVO:
Qualquer estudante de guitarra interessado em conhecer melhor os princípios da linguagem
jazzística e da música brasileira, apreciadores e entusiastas da guitarra.

PRÉ- REQUISITO:
Para melhor aproveitamento do curso, o aluno deve saber a escala maior e os arpejos: Tríade
Maior e Menor, Tétrade Maior com Sétima Maior e Menor com Sétima Menor.



Atua profissionalmente dede o início dos anos 90 tocando na noite paulistana como uma referência nacional na guitarra Jazz.
Em 1994, estudou no GIT (Guitar Institute of Tecnology - Musicians Institute) em Los Angeles - CA, com o objetivo de se
aprofundar na linguagem jazzística. Além do GIT, manteve aulas particulares regulares com os guitarristas Steve Cardenas e Ted
Greene. Desde 1995, Djalma atua no cenário instrumental nacional tendo se apresentado e gravado ao lado de Bob Wyatt,
Soundscape Big Band, OSESP, Big Band da Orquestra de Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, Arismar do Espírito Santo, Thiago
do Espírito Santo, Cuca Teixeira, Sizão Machado, Léa Freire, Nico Assumpção, Nenê, Mané Silveira, Bocato, Daniel D´Alcântara e
Vinícius Dorin, entre outros.

Apresentou-se no Chivas Jazz Festival ao lado do saxofonista americano Lee Konitz, um dos responsáveis pelo surgimento do
cool jazz ao lado de Miles Davis, Stan Getz, entre outros. Em 2004 apresentou-se em Moscou (Rússia)ao lado do trombonista
Bocato e também dos cantores Emílio Santiago e Wanda Sá e a Orquestra de Câmara de Moscou.
Em 2005, participou da gravação dos discos “Antologia da Canção Brasileira” volumes um e dois, parceria do trombonista
Bocato e a flautista Léa Freire, pela gravadora Maritaca .

Em 2014 participou do “Lee Ritenour Six Strings Competition”, concurso internacional de guitarra, ficando em terceiro lugar na
categoria Jazz/Fusion.

Além de ter participado de muitas gravações ao lado de grandes do cenário instrumental brasileiro, Djalma Lima possui dois
discos como líder: “Jazz Trio” (2001) e “Djalma Lima Quinteto” (2008). Em 2015, iniciou o "Projeto Unknown", projeto autoral
em parceria com os músicos Cuca Teixeira, Gustavo Bugni e Bruno Migotto, com dois discos gravados.

Além de instrumentista, exerce atividades didáticas desde 1998 tendo ministrado aulas, cursos e masterclasses em diferentes
estados do Brasil. Atua desde 2004 como professor de guitarra na Faculdade Cantareira e desde 2014 na Faculdade Santa
Marcelina.

Djalma Lima

"Introdução à Linguagem Jazzística“

O curso tem como objetivo apresentar ao estudante algumas ferramentas que lhe permitam conhecer e entender 
melhor a linguagem do jazz. O conteúdo é baseado em procedimentos de aproximações cromáticas usados em 
notas de escala e arpejos, todos encontrados reincidentemente no repertório e vocabulário jazzístico. 
Serão apresentados oito diferentes procedimentos cromáticos, distribuídos nas cinco regiões do braço da guitarra. 
Para isso, é necessário que o estudante tenha intimidade com a escala maior e seus arpejos, objeto de nosso 
estudo.

JAZZ GUITAR



EXEMPLOS DO MATERIAL:



“Rítmos e Improvisação na Música Brasileira"

O objetivo do curso é trazer exercícios e estudos para o desenvolvimento de um sotaque brasileiro na improvisação.

Devido a imensa  variedade musical do Brasil, vamos focar no Samba e Baião que apesar de ser uma pequena parte 
dessa diversidade, o aprimoramento desse vocabulário  facilitará o aprendizado de outros ritmos, além de serem 
ritmos bem recorrentes na música instrumental do Brasil.

Neste curso serão apresentado  exercícios para o desenvolvimento e uma mão direita ágil e percussiva (essencial para 
o aprendizado dos ritmos brasileiros) e alguns exemplos de levadas., assim como exercícios e estudos para o  
desenvolvimento  de uma palhetada rítmica e sempre pontuando as características melódicas desses ritmos.

BRAZILIAN GUITAR

Começou os estudos aos 14 anos de idade e desde o começo teve como inspiração o jazz e a música brasileira. É graduado em
pedagogia, professor do Conservatório de Tatuí há 16 anos além de ministrar aulas particulares e lecionar em importantes festivais
do Brasil.

Em 2000 formou o grupo Mente Clara, que é conhecido pelas suas composições ricas em ritmos e harmonias e decorrer da sua
carreira gravou cinco Cds ,todos com arranjos e composições próprias. Tocou em importantes festivais de Jazz Internacionais
como o jazz a La Calle do Uruguay e Havana jazz Festival de CUBA.

Em 2015 é selecionado pelo Edital SESI com o projeto “Ideias sobre Música Brasileira” com o duo Fábio Leal & Danielle Domingos,
para fazer 12 apresentações didáticas nas unidades do SESI para estudantes.

Em 2015 leciona no Seminário de Improvisação Brasileira em Florianópolis (Evento realizado pelo Itau Cultural) e também participa
da mesa redonda com o tema: “O Brasil Folclórico, Popular e Erudito” com Beanjamin Taubkin, O crítico Antonio Carlos Miguel e
mediação de José Miguel Wisnik .

Em 2018 é finalista do concurso Samsung E- Festival com seu grupo BrazúQuintê. Neste mesmo ano gravou com Hermeto Pascoal o
CD “Hermeto Pascoal & Big Band”. Sendo esse álbum vencedor do Grammy Latino 2019.

Tocou com grandes músicos da cena musical brasileira como: Heraldo do Monte, Nenê, Vinicius Dorin , Toninho Ferraguti , Cuca
Teixeira, entre outros.

Atualmente, além de ser integrantes de vários trabalhos como Yaniel Matos Quarteto, Cuca Teixeira Groove Reunion, Cleber
Almeida Septeto, Vanessa Moreno, Hermeto Pascoal Big Band, desenvolve seu trabalho com dois Grupos: Fábio Leal & Antropojazz
e o grupo camerístico BrazúQuintê.

Fábio Leal



EXEMPLOS DO MATERIAL:



A Music Maker sempre reuniu grandes nomes no seu cast de músicos parceiros da marca e 
agora conta com uma sala de 30 m², climatizada e com todo o equipamento de primeira linha 

para receber os maiores ícones da guitarra brasileira e internacional ministrando cursos de 
altíssimo nível para todos os tipos de público.

Workshops, Masterclasses, Oficinas e aulas especiais serão oferecidas para que os estudantes e 
amantes da música, que querem aprimorar seu play, possam ter a oportunidade de estar em 
contato com seus ídolos, conhecer novos artistas, para se inspirar e ampliar seus horizontes!

Uma “verdadeira experiência de imersão”

Aquiles Faneco

Coordenador pedagógico

Guitarrista e produtor musical há 35 anos, especializou-se no Guitar Institute of Technology em L.A com Scott
Henderson, Frank Gambale e Sid Jacobs dentre outros, estudou harmonia com o Dr. Cláudio Leal Ferreira, foi aluno do
curso de extensão em Música Popular e aluno especial do curso de pós-graduação em Práticas de Improvisação na
UNICAMP. Gestor em Tecnologia da Informação e Webdesigner.

Começou a ministrar aulas de guitarra em 88 e de 2006 a 2016 foi coordenador pedagógico e administrativo da EM&T
- Campinas e professor do IG&T. Realiza Workshops por todo país e exterior e participou com destaque em 6 edições
do Guitar Player Festival, com seu trabalho autoral contendo 3 álbuns.

É autor do livro “Extensões Melódicas” – Um método prático para a elaboração do discurso melódico. Está envolvido
na produção de diversos projetos para o desenvolvimento da didática da guitarra no Brasil.

Dentre os artistas que trabalha e acompanhou em show, produções e gravações no Brasil e exterior estão: Roberta
Campos, Flávia Bittencourt, Falamansa, Luís Melodia, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zeca Baleiro,
Fafá de Belém, Banda Black Rio, SÃO PAULO SKA JAZZ, Dulce Quental, Blitz, Frejat, MV Bill, Arthur Maia, Fernanda
Porto, Tânia Mara, Banda Rio Soul, Cláudio Zoli e outros.

www.musicmakershop.com/cursos

“UM NOVO CONCEITO EM CURSOS DE GUITARRA COM AULAS PRESENCIAIS”


