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Resumo: Os Estudios Sensillos, de Leo Brouwer, são obras fundamentais no ensino contemporâneo 
do violão, pela sua característica modelar. O presente trabalho tem como objetivo a identificação do 
conjunto de padrões texturais (entendendo-se textura como o universo de fenômenos decorrentes das 
relações rítmicas - homo e heterorritmia - entre elementos de uma obra) utilizados nos estudos, 
observando o caráter e os índices de recorrência de tais padrões. As peças foram submetidas a uma das 
técnicas de análise da Análise Particional (GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003), o Particionamento 
Rítmico. Os resultados obtidos permitem a observação das relações entre as progressões técnica e 
textural dentro da sequência de estudos. 
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Introdução 

Neste trabalho são apresentados os resultados iniciais da pesquisa em 
andamento sobre possibilidades texturais inerentes a meios instrumentais (sejam 
eles um instrumento isolado seja um grupo). O objeto em questão, neste caso, é o 
violão, cujo idiomatismo é explícito nos 20 Estudios Sensillos (1972) de Leo Brouwer. 
Serão apresentadas as análises das 20 peças, pela ótica do Particionamento Rítmico 
(Análise Particional, doravante AP - GENTIL-NUNES e CARVALHO 2003). Serão 
também apresentados os conceito de textura e seu uso no Particionamento Rítmico. 
Será também justificada a escolha do repertório e finalmente serão apresentadas as 
análises com discussão dos resultados. 

Corpo, Idiomatismo e Textura Violonística 

A música é uma prática humana. “É uma atividade, em grande parte, 
coletiva, e traz marcas, em seu processamento, das várias relações que se estabelecem 
entre seus agentes (pessoas, instrumentos, palavras, dedos) (...)” (GENTIL-NUNES, 
2009). Ao se investigar as possibilidades inerentes a um determinado meio 
instrumental (um instrumento isolado, no caso), o objeto investigado é 
essencialmente uma relação. Trata-se das interações entre as potências do corpo e do 
instrumento, e os possíveis produtos destas interações. Sob tal ótica, o idiomatismo é, 
primordialmente, o conjunto das marcas oriundas desta relação, registradas em uma 
determinada tradição instrumental. Há outras forças envolvidas no desenvolvimento 
do idiomatismo (a estética, por exemplo) que, apesar de decisivas, são secundárias na 
medida em que têm sua atuação condicionada à correspondência com a relação 
primordial (corpo- instrumento).  

As possibilidades texturais de um meio instrumental são, de fato, as 
características mais fundamentais destes, ainda que isso não seja percebido a priori. 
Exemplificando, pode-se comparar o fagote à flauta. Diferenças tímbricas, tessiturais, 
de exequibilidade de determinados intervalos, entre outras, podem ser observadas. 
No entanto, os dois são “instrumentos melódicos” (o que é uma categorização de 
caráter textural) e a execução de notas superpostas em ambos seria uma transgressão 
igualmente importante ao idiomatismo dos mesmos (os multifônicos, por exemplo, 
são considerados como técnica extendida). O piano, num segundo exercício, tem uso 
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corrente em reduções orquestrais, devido, em primeiro lugar, às possibilidades 
texturais que dispõe. Ou seja, quando um recurso textural é evidente em um meio, ele 
se torna idiomático. Caso contrário, seria esperado encontrar uma vastidão de peças 
monódicas para piano.  

O violão é um meio de difícil acesso a compositores não-violonistas. A 
história da composição para violão foi determinada por experts: Giuliani, Carcassi, 
Carulli, Tárrega, Villa-Lobos, Garoto, Brouwer, Guinga, etc. A grande diversidade de 
transcrições das mesmas peças (nas quais notam-se diferenças de tonalidade, 
articulação, e de ajustes de tessitura) caracteriza esta tradição instrumental, 
evidenciando o complexo jogo de escolhas inerente a um projeto musical violonístico.  

O mapeamento preciso dos processos texturais do repertório idiomático do 
violão cumpre, portanto, um importante papel de suporte ao compositor, auxiliando 
na elaboração de propostas criativas viáveis ao meio em questão. 

Os Estudios Sensillos e os fundamentos da prática violonística 

Os Estudios Sensillos (BROUWER, 1972) é um conjunto de peças 
amplamente utilizado por estudantes, visando o desenvolvimento técnico e 
interpretativo, e que, na sua totalidade, podem representar o idiomatismo textural do 
violão em seus diferentes aspectos.   

Após a observação e identificação das demandas técnicas e estilísticas mais 
recorrentes nos Estudios Sensillos e em algumas obras de concerto, 
constatou-se que o compositor utiliza uma escrita idiomática, isto é, 
procedimentos tradicionais do instrumento. (MORAIS, 2013) 
 

 O uso destes recursos idiomáticos básicos é, muitas vezes, explícito nos 
subtítulos dos estudos, como por exemplo: “para os ligados e as posições fixas”1 
(estudo XI) ou “para os acordes de três notas”2 (estudo XV). Além disso, observados 
na sua sequência, a complexidade progressiva e o acúmulo de recursos numa mesma 
peça são uma tendência nos Estudios Sensillos, o que será confirmado adiante nos 
resultados analíticos. 

 Portanto, a característica idiomática das peças, a ênfase dada a 
determinados recursos em algumas peças (por exemplo, o estudo VI para os arpejos e 
o XVI para os ornamentos; o que permite observações específicas), e a complexidade 
progressiva foram as características que determinaram a escolha dos Estudios 
Sensillos como foco de observação no presente trabalho. 

Análise Particional e Particionamento Rítmico 

A Análise Particional ou AP (GENTIL-NUNES e CARVALHO, 2003), é 
uma proposta analítica voltada para a textura musical e baseada na aproximação 
entre a Teoria das Partições de Inteiros, de Leonhard Euler (1748) e na análise 
textural de Wallace Berry (1976). A AP inclui três ferramentas de análise textural 
dentre as quais o Particionamento Rítmico foi utilizado no presente trabalho. Trata-
se basicamente da descrição das progressões texturais em seu aspecto dinâmico e 
temporal, considerando os processos de convergência e divergência rítmica 
(aglomeração e dispersão, respectivamente) entre elas.  

                                                           
1  Para los ligados y las posiciones fijas (BROUWER, 1972) 
2 Para los acordes de tres notas (BROUWER, 1972) 
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Ex.1. Estudo IV (BROUWER, 1972). Uso de partições [1] e [1 2].  

 

No Ex.1, uma linha melódica no registro inferior é acompanhada por 
bicordes na parte superior. A linha é representada pelo número 1. Os bicordes formam 
uma linha “grossa” (aglomeração de duas partes) que é representada pelo algarismo 2. 
Assim sendo, superpostas as partes, temos a partição [1 2] (Lê-se: um, dois).  

Ex.2. Estudo XIII (BROUWER, 1972). Uso das partições [1], [1²] e [ 1² 2]. 

 

Três partições são apresentadas no ex.2. O primeiro elemento do trecho é 
uma parte unitária (sib, dó, dó). Um segundo componente encontra-se superposto ao 
primeiro (sol♯2, terceiro tempo do primeiro compasso). Representando esses dois 
elementos independentes (heterorrítmicos) temos a partição 1² (equivale a [1 1], e lê-
se um índice dois, onde o expoente indica a multiplicidade da parte). No segundo 
compasso, um segundo elemento (bicordes) é superposto às linhas anteriores, 
gerando a partição [1² 2]. As análises das peças são realizadas a partir de arquivos 
MIDI pelo aplicativo PARSEMAT (GENTIL-NUNES 2004). 

 

Particiogramas, análises dos 20 Estudios Sensillos 

No particiograma, o índice de aglomeração é plotado no eixo horizontal, e 
denota a dependência ou blocos com massa crescente. Já o índice de dispersão é 
plotado no eixo vertical e descreve a diversidade ou polifonia crescente. As partições 
encontradas no arquivo analisado são marcadas em retângulos. A densidade das 
linhas que ligam as partições descrevem a frequência com a qual houve trânsito 
direto entre elas.  
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Fig. 1 Estudos I e II (BROUWER, 1972): particiogramas 

     

  

  

A1 B1

 

C1 D1 

D2 E1 
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           Fig. 2 Estudos III a VIII (BROUWER, 1972): particiograma 

 

         

         

F1 G1 

H1 F2 

I1 H2 
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Fig. 3 Estudos IX a XIV (BROUWER, 1972): particiogramas 

 

 

         

         

J1 J2 

L1 G2 

J3 J4 
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Fig. 4 Estudos XV a XX (BROUWER, 1972): particiogramas 

 

Arpejos em Posição Fixa 

A definição geral de “arpejo” como a execução linear das notas de um 
acorde não é precisa, levando-se em conta seu uso mais corrente na tradição 
instrumental no violão. Em geral, usa-se a expressão para designar ataques em 
sequência das notas de acordes em posição fixa, isto é, posiciona-se a mão esquerda 
antes da execução das notas pela mão direita. A posição fixa gera um acorde em 
potencial, que pode ser atacado em bloco ou em qualquer tipo de sequência arpejada. 
Considerando-se que a presente pesquisa destina-se a revelar os recursos disponíveis 
no violão, optou-se por interpretar os arpejos em posição fixa como acordes 
articulados, adaptando a partitura original e redigindo-os como bloco.  

Estudos comparativos 

Tabela 1. Partições encontradas nos 20 estudos.  

 

 

J5 L2 
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Os particiogramas dos 20 estudos foram agrupados em categorias, em 
função das semelhanças texturais expressas nos gráficos (figuras 1 a 4).  O primeiro 
fato notável (e mais geral) é que, com exceção do estudo VI, todas as peças contém 
partições com pelo menos uma parte unitária (o que fica claro na observação da 
Tabela 1). Isto é possivelmente uma marca da anatomia humana no idiomatismo do 
violão, a saber, a oposição do polegar e suas consequências operacionais na função 
“ataques” (mão direita, para os destros). Reforça essa hipótese o fato de que os 
primeiros estudos da série (mais elementares) são peças nas quais o polegar deve agir 
em oposição ao trabalho conjunto (blocos ou notas duplas) dos outros dedos 
participantes, ora como “solista” (estudos I, II e IV), ora como “acompanhador” 
(estudo III).                                          

A diversidade e complexidade texturais progressivas são explicitadas pela 
crescente quantidade de partições por peça e pelo aumento gradativo de 
complexidade das partições encontradas (Tabela 1). 

No estudo VI há um grande decaimento de variabilidade (apenas uma 
partição - [5]). Isso se dá devido a sua estrutura, composta estritamente de acordes  
arpejados de 5 notas. Trata-se de um exemplo que ilustra o aspecto textural de uma 
determinada técnica instrumental, no caso, arpejos em posição fixa (geram 
necessariamente as partições [3], [4], [5] ou [6]). 

A Tabela 1 indica a incidência das partições encontradas na totalidade dos 
estudos. Estes dados apontam para a possibilidade de classificação das partições 
como mais ou menos idiomáticas em se tratando da tradição violonística. Porém, 
sabe-se que outras informações são necessárias para que se alcance tal resultado. 
Algumas partições duram vários compassos, enquanto outras, mesmo que 
reincidentes, surgem em frações de tempo.  Assim como as entidades rítmicas, 
melódicas e harmônicas, as partições (entidades texturais) relacionam-se com a 
sintaxe do discurso musical, podendo ter funções substantivas, seccionais, 
transicionais, entre outras. A medição das durações das partições demanda 
elaborações no campo da programação, o que está previsto nas próximas etapas da 
presente pesquisa.  

Conclusão 

A AP, ao trazer uma taxonomia exaustiva e mensurabilidade à apreciação  
do aspecto textural, abre espaços de exploração nos campos da análise e composição. 
O suporte à prática composicional, especificamente a exploração das possibilidades 
inerentes a meios instrumentais, é o objetivo da pesquisa relacionada ao presente 
trabalho. A observação de dados resultantes da aplicação de instrumentos de análise 
da AP sobre os Estudios Sensillos, dado o caráter idiomático e pedagógico deste 
repertório, revelou-se como um método satisfatório de identificação dos aspectos 
texturais dos gestos fundamentais da prática violonística. Foi possível perceber que a 
gradação na complexidade técnica dos estudos expressou-se diretamente, tanto na 
variabilidade de partições quanto na complexidade das partições encontradas, 
evidenciando a relação direta entre complexidade técnica e textural. Além disso, 
detectou-se demandas que direcionarão as próximas etapas da pesquisa em questão, 
a saber, o desenvolvimento de meios para medir as durações das partições e o 
aprofundamento da leitura comparada dos particiogramas, investigando as relações 
entre semelhanças gráficas às propriedades técnico-estilísticas das peças. 
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