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Maestro Agrício Braz dos Santos 

Dados biográficos 

 

Professor Maestro Agrício Braz dos Santos, 

pernambucano da cidade do Cabo, nascido em 

12/05/1924, deu os primeiros passos na música pelas 

mãos do professor e clarinetista José Ladislau 

Pimentel, na Filarmônica 15 de Novembro Cabense. 

Por motivo do segundo conflito mundial, ingressou na 

Força Aérea Brasileira, dando início a uma carreira 

admirável com muito sucesso. 

No decorrer dessa atividade como músico da FAB, 

aprimorou os seus estudos de harmonia e composição 

com os professores: Severino José Revorêdo e o Pe. 

Jaime Diniz, Regência com os maestros José Siqueira, 

Hilmar Schatz e Mário Câncio, além dos cursos sobre 

músicas folclóricas e canto coral, na Escola Nacional de 

Música, no Rio de Janeiro. 

Foi regente titular das Bandas da Academia da Força Aérea Brasileira, Base Aérea de Fortaleza, 

Base Aérea do Recife e da Filarmônica 15 de Novembro Cabense, galgando neste último, o 2º 

lugar no 1º Concurso Nacional de Bandas de Música, patrocinado pela FUNARTE em 1977. Na 

direção da Banda da Base Aérea do Recife, desenvolveu um trabalho memorável, onde gravou 

vários LPs de Frevo e 01 LP com músicas clássicas e populares. Através desta Banda sagrou-se 

em 1970, campeão Nordestino de Bandas de Músicas Militares. 

Foi o idealizador, e orquestrador, do Refrão da Aeronáutica para cerimonial de incorporação 

da bandeira à tropa. Compositor do Hino do 1º/6º Grupo de Aviação; Hino do Município de 

Igarassu, Hino do Colégio Militar do Recife e de vários gêneros musicais populares. 

Foi elogiado pelo Cmt. UNITED STATES ARMY FORCES ATLANTICO, Major General, (USA) Ralph 

H. Wooten, pelos serviços prestados aquela organização, junto a banda de música da Base 

Aérea do Recife, ao término do segundo conflito mundial (jan – 1945). O Maestro Agrício é 

portador de várias insígnias (medalhas), de ordem militar e civil, através da música. 

O Maestro foi formado pela Universidade Federal de Pernambuco no curso de Licenciatura 

Plena em Música, ocupou as funções de Prof. e Regente da Banda Sinfônica do Centro 

Profissionalizante de Criatividade Musical do Recife. É acadêmico da Academia Pernambucana 

de Música. Atualmente dedica-se a composição, orquestração e toma parte em concertos 

como regente convidado. 

________________FONTE: 

* Livro Manual de Regência, Estruturas de Bandas de Música (Tópicos úteis para o regente prático) autor Prof. 

Maestro Agrício Braz Santos  


