Saulo Ferreira

Guitarrista, compositor, professor e atuante no cenário musical sergipano a
aproximadamente 20 anos. Formado em música pela Universidade Federal de Sergipe
e mestre em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia, o músico vem ao
longo dos anos desenvolvendo um trabalho autoral resultante de múltiplas influências,
sobretudo do jazz, da música brasileira e africana. Iniciou os estudos de harmonia e
improvisação em

2001, na Escola de Artes Valdice Teles, instituição na qual

recentemente atuou como coordenador pedagógico. Foi bolsista pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e membro dos grupos de
pesquisa “Manifestações Musicais de Sergipe” (UFS) e “Metodologia e Concepção
Social no Ensino Coletivo Instrumental”, sendo este último pertencente à
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Foi professor de guitarra elétrica no
Conservatório de Música de Sergipe, onde desenvolveu projetos de práticas em
conjunto com alunos de diversos instrumentos. Em 2006, viajou por dez cidades do
interior do Estado de Sergipe ministrando workshops junto a um de seus grupos
musicais. Participou de importantes festivais brasileiros de música, a exemplo da
Feira de Música Independente (Brasília - DF, 2007), Feira Música Brasil (Belo
Horizonte - MG, 2010), Circuito Cultural Banco do Nordeste (Souza - PB, 2011),
Feira da Música (Fortaleza – CE, 2012) e do Circuito Sesc de Música (Aracaju – SE,
2014). Enquanto pesquisador, vem desenvolvendo ao longo dos anos propostas
metodológicas voltadas ao ensino da improvisação na guitarra e ao violão apoiado
pela prática do solfejo, a partir da sistematização do estudo do instrumento aliado à
percepção musical. Nos anos de 2013 e 2014 apresentou-se e ministrou workshops
sobre suas pesquisas na primeira e segunda edição do Brasilianisches Kulturfestival
Wien (Festival Cultural do Brasil em Viena) como parte da programação oficial de tal
evento. Em junho de 2017, foi convidado a participar do Café Cultural - Residência
Artística (Portugal) onde realizou workshops em instituições de ensino de música,
dentre elas, a Academia de Música José Atalaya e a Universidade do Porto. Dentre
seus principais trabalhos destacam-se os grupos Ferraro Trio, Jazz III, Saulo Ferreira
Quarteto, Trança de Caipora e Canjica Trio, sendo este último em parceria com
músicos residentes em Portugal. Atualmente, Saulo Ferreira compõe o corpo docente
do Departamento de Música da Universidade Federal de Sergipe.

