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Resumo: Este artigo discute procedimentos rítmicos recorrentes na performance do multi-
instrumentista Egberto Gismonti na gravação solo de sua composição Salvador para violão de 8 
cordas (SOLO, 1979). Foram identificadas na gravação, operações rítmicas que contribuem para a 
sensação de obscurecimento do pulso e da percepção da estrutura métrica, como a modulação 
métrica, a multimetria e os ritmos acrescentados. A partir das conceitualizações de Weisberg, Winold 
e Messiaen demonstraremos como o aprofundamento desta literatura específica contribui para a 
identificação auditiva da estrutura métrica na obra Salvador, possibilitando a feitura da transcrição 
para a notação musical da referida gravação.1 
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Uma das práticas musicais mais recorrentes do violonista é a transcrição, 
seja aquela que muda o meio fônico original de uma composição, seja aquela que 
pretende notar na partitura obras gravadas em discos, não necessariamente 
mudando o instrumento para o qual foi destinada a composição. A prática de 
transcrição de gravações é uma importante ferramenta de estudo e traz benefícios 
como o desenvolvimento da percepção auditiva, a assimilação de aspectos 
interpretativos e a compreensão do texto musical, além de ser o único meio para 
acessar repertórios que não foram grafados em partituras, como é o caso da maior 
parte das obras de violão compostas e gravadas por Egberto Gismonti.  

Este artigo é resultante de observações surgidas durante a feitura da 
transcrição da obra Salvador (SOLO, 1979) para violão de 8 cordas de Egberto 
Gismonti2. Esta gravação tem uma abordagem diferenciada em relação às outras 
gravações desta mesma obra3, no que se refere à questão rítmica. Contrastando com a 
proposta original da composição, que é um afro-samba4 composto em homenagem 
ao violonista Baden Powell, Egberto cria um clima etéreo, propício à feitura de 
operações rítmicas que quebram a regularidade da pulsação no nível da unidade de 
tempo, gerando uma dificuldade na escuta em identificar a estrutura métrica da obra. 
No aspecto da performance, para a realização dessas operações rítmicas é 
imprescindível a união de dois fatores importantes na interpretação musical: a 
fluência e a precisão.  

 

                                                           
1 Este artigo é resultante da disciplina sobre Ritmo, ministrada pela professora Sara Cohen. 
2 Este trabalho apresentará os primeiros apontamentos de minha pesquisa de mestrado sobre a 
performance violonística de Egberto Gismonti realizada sob a orientação da docente Marcia Taborda. 
3 A peça Salvador foi regravada diversas vezes por Egberto, assim como outras composições que 
acompanham a sua discografia.  
4 Salvador faz referência à composição Berimbau de Baden e Vinicius,  da série de composições destes 
autores denominadas Afro-sambas. No arranjo original de Salvador, do primeiro disco de Egberto 
Gismonti gravado em 1969, a menção ao Berimbau se faz mais evidente.  
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Os termos fluência e precisão, em certo sentido significam conceitos 
opostos. A fluência é bastante difícil de ser descrita, porém qualquer músico entende 
o seu significado. A precisão no sentido mais restrito corresponde a execução de cada 
ritmo em seu devido lugar, podendo chegar ao extremo de tornar uma performance 
artificial. A decisão do performer de fazer um balanceamento entre precisão e 
fluência é parte fundamental na consolidação de uma interpretação musical. 
(Weisberg, 1993, p. 55). 

 Foi constatado durante a transcrição de Salvador que um dos principais 
elementos que auxiliam o intérprete na realização de uma performance precisa, e ao 
mesmo tempo fluente, é a presença constante do pulso mínimo, que estabelece uma 
regularidade rítmica em um nível específico, que não é aquele relativo à unidade de 
tempo. Como define Alenn Winold (1975), pulsos são curtos estímulos recorrentes 
que percebemos como pontos no tempo e que podem ser ouvidos em diferentes 
níveis, ou seja, são ouvidos em diferentes proporções de velocidade, sendo cada 
subdivisão rítmica um nível de pulsação. Na obra Salvador o pulso mínimo é regular 
e explícito, podendo ser representado pela figura de semicolcheia,5 já a pulsação 
relativa ao nível da unidade de tempo, ou seja, à semínima, possui agrupamentos 
irregulares de pulsos. Esta irregularidade na pulsação é uma das principais razões 
para que a identificação da estrutura métrica seja dificultada. Seguindo com as 
definições de Winold, a percepção da estrutura métrica se dá pela repetição literal ou 
variada de eventos musicais que tendem a estabelecer agrupamentos. Este conceito é 
aplicado tanto para o ritmo quanto para a harmonia, a textura, a direção melódica, a 
dinâmica ou o timbre. Durante a transcrição de Salvador utilizamos a noção de 
agrupamentos proposto por Winold para identificar esta irregularidade nos 
agrupamentos de pulsos, no nível da unidade de tempo. Neste artigo ressaltaremos 3 
elementos musicais que contribuíram para a identificação dos grupos de pulsos e, 
consequentemente,  da estrutura métrica, são eles: acentos dinâmicos, contorno 
melódico e ritmo harmônico. Para a identificação destes agrupamentos de pulsos, 
observamos com frequência o envolvimento conjunto destes três elementos musicais 
elencados. A nossa intenção é expor trechos da transcrição onde a presença de um 
destes fatores foi mais decisiva para a identificação da estrutura métrica. 
 

Acentos Dinâmicos  
 

Antes de iniciarmos a nossa discussão em torno dos acentos dinâmicos na 
obra Salvador, primeiramente precisamos entender a estrutura do violão de 8 cordas 
utilizado na gravação. Egberto criou um violão particular com afinação reentrante na 
seguinte configuração: Lá0 , Lá2 , Ré1 , Lá1 , Ré2 , Sol2 , Si2 , Mi3.  

 
Afinação Reentrante. É o termo usado para descrever a afinação de 

instrumentos de cordas cujas ordens de alturas não ocorrem em sentido ascendente, 
mas sim em um padrão de intervalos que ascende e descende. A afinação reentrante é 
encontrada, por exemplo, na guitarra renascentista de quatro ordens (g’/g’ - d’/d’-
f#’/f#’ - b’), na guitarra barroca de cinco ordens (a/a – d’/d’- g/g – b/b – e’/e’), no 
ukelele (g’- c’- e’- a’), cythara de cinco ordens (d – a - g – d’- e’) o charango sul-
americano (g’/g’- c’/c’- e’/e’- a’/a’- e’/e’). (GROVE) 

 

                                                           
5 Optei por representar dessa forma em minha transcrição.   
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No violão de 8 cordas da gravação, a corda Lá2 é inserida entre as cordas 
graves, facilitando o desenvolvimento de novas possibilidades técnicas e 
interpretativas, como a nota pedal. A recorrência da atuação do polegar da mão 
direita sobre esta corda aguda, representa, em certo sentido, uma subversão da 
função do polegar na técnica violonística, visto que este estaria mais habituado a 
atuar no registro grave do instrumento. Com o uso desta afinação o resultado sonoro 
obtido pode confundir o violonista iniciante nesta técnica. Em Salvador, a atuação do 
polegar nesta corda aguda, é um ostinato melódico que transcorre do início ao fim. A 
sua articulação é feita de forma suave e em alguns trechos da obra, contribui para 
gerar ambuiguidades na percepção da estrutura métrica, principalmente se houver a 
atuação de notas acentuadas em outros dedos.6 O Exemplo 1 ilustra a primeira 
questão relativa à identificação da estrutura métrica e se refere ao início da obra. Pela 
percepção do contorno melódico e da harmonia foi identificada uma métrica 
quaternária. Embora a estrutura quaternária esteja muito clara no início da obra, 
algumas questões chamam a atenção da nossa escuta. A primeira semicolcheia do 
primeiro tempo do compasso 1 não é articulada, já no segundo tempo, a atuação do 
polegar na primeira semicolcheia têm uma dinâmica que torna a nota quase 
inaudível. Aliado ao fato de que algumas notas são articuladas com mais intensidade 
que outras, surge a possibilidade de reescrever o mesmo trecho de uma forma tética, 
deslocando os eventos musicais para uma outra posição na estrutura métrica, como 
demonstra o exemplo 2.  
 

 
Ex. 1 Início da Obra7 

 

                                                           
6 É importante ressaltarmos que a grafia dos acentos dinâmicos nos exemplos apresentados neste 
trabalho aparecem de uma maneira didática. Não poderíamos supor que o autor escreveria a partitura 
desta forma, a nossa ideia foi demonstrar que existem notas que são articuladas na gravação com mais 
intensidade do que outras.  
7 Optamos por uma escrita em dois pentagramas pelos seguintes motivos: Ajudar a visualização da 
nota pedal aguda, orientado o olhar do violonista que for ler a peça e evitar o acumulo de linhas 
suplementares inferiores, devido a grande extensão do violão de 8 cordas. 
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Ex. 2 Possibilidade de reescrita 

A partir desta nova possibilidade notacional verificamos que duas 
semicolcheias “sobraram” na métrica quaternária, criando uma irregularidade nos 
agrupamentos no nível do compasso. Surge, então, a necessidade de uma escrita 
multimétrica. A multimetria é formada por compassos sucessivos, distintos na 
fórmula, que podem ser executados através de um denominador comum, ou pulso 
mínimo. Winold define a multimetria como agrupamentos de pulso com regularidade 
variada, regular por ter um denominador comum e variado por conter agrupamentos 
irregulares.  

A ambiguidade na identificação da estrutura métrica neste trecho só é 
possível pois se trata do início da obra, momento no qual a nossa audição está isenta 
de referenciais e busca estabelecer os primeiros padrões para compreender o discurso 
musical. Podemos observar que há um padrão de ênfase dinâmica, que inicialmente 
ocorre de 4 em 4 semicolcheias e que é quebrado pelo aparecimento de um 
agrupamento de 6 semicolcheias, resultando na seguinte configuração aditiva:  4 + 4 
+ 4 + 6. Além da possibilidade de reescrever a peça utilizando a multimetria, como 
forma de orientar o interprete para a ocorrência destes agrupamentos irregulares, 
identificamos no processo de transcrição da peça uma outra operação rítmica que, 
nesta obra, está relacionada com a acentuação dinâmica: a modulação métrica. 

A modulação é um assunto relativo à harmonia. No uso clássico da 
modulação harmônica temos um acorde pivô que pertence às duas tonalidades e que 
desempenha funções distintas em cada tom. O pivô funciona como uma ponte entre 
as tonalidades, favorecendo uma transição ao mesmo tempo suave e lógica, ainda que 
surpreenda o ouvinte. A modulação métrica é a técnica de mudar de um andamento 
para o outro usando uma referencia de tempo em comum. Da mesma forma que a 
modulação harmônica opera, existe algo em comum entre os dois universos.  
(WEISBERG. 1993, p. 51)  

Novamente a presença do pulso mínimo é de grande valia para o 
intérprete, sendo, neste caso, indispensável para a realização da modulação métrica. 
No exemplo 3, observamos que do compasso 124 ao 126 há 4 eventos rítmicos 
regulares para cada unidade de tempo, ou seja, quatro semicolcheias. A partir do 
compasso 127 passamos a ter 3 eventos rítmicos por unidade de tempo, com a mesma 
velocidade que os eventos dos compassos anteriores, ou seja, há algo que permanece 
entre o compasso 2/4 e o compasso 12/16. A percepção de que os agrupamentos 
mudaram ocorre devido a acentuação realizada pelo intérprete.  
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Ex. 3 Modulação Métrica 

No exemplo 3 ainda podemos observar a presença de agrupamentos de 
compassos irregulares, como no compasso 11/16, onde há a subtração de um evento 
rítmico. O próximo tópico deste artigo, relacionado ao contorno melódico, abordará 
justamente a presença da adição e da subtração de eventos rítmicos que, assim como 
no início da obra, gera uma irregularidade, dificultando a percepção do pulso no nível 
da unidade de tempo e, consequentemente, da percepção da estrutura métrica. 
 

Contorno Melódico 
 

O primeiro exemplo que iremos discutir, no âmbito do contorno melódico, 
está contido no próprio tema da peça Salvador. Foram identificados procedimentos 
rítmicos semelhantes ao que o compositor Oliver Messiaen define como ritmos 
acrescentados. (1956) Após uma introdução de  22 compassos o tema da peça surge, 
nele observamos uma irregularidade rítmica, com o acréscimo de uma semicolcheia 
no compasso 28. Essencialmente este compasso representa um binário no qual um 
evento rítmico foi acrescido à segunda unidade de tempo, sendo que cada um desses 
eventos rítmicos são equivalentes na velocidade.  
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Ex. 4 Ritmos Acrescentados 

 

Notamos este mesmo procedimento rítmico em outras ocasiões, como demonstra o exemplo 5. 

 

Ex. 5 Ritmos Acrescentados 

 

No compasso 6 percebemos um quaternário no qual foi acrescentado um 
evento rítmico, já no compasso 7 podemos ter duas interpretações: um quaternário 
em que retirou-se dois eventos rítmicos, ou um ternário acrescido de dois eventos 
rítmicos. Novamente a presença do pulso mínimo é fundamental para a precisão e 
fluência na realização de tais operações rítmicas. Continuando nossa observação dos 
procedimentos de irregularidade nos agrupamentos dos eventos musicais, partiremos 
para o último tópico, o ritmo harmônico. 
 

Ritmo Harmônico 

Uma das particularidades na discografia de Egberto Gismonti é a 
constante regravação de uma mesma obra. Antes da gravação do disco Solo de 1979, 
Egberto já havia gravado a peça Salvador em 3 discos anteriores, sempre reciclando 
diversos elementos musicais, que vão desde a composição instrumental até a forma, o 
andamento, a textura, o ritmo e a harmonia. Há por exemplo, ocasiões em que o 
compositor insere um terceiro tema à composição, como no disco Orfeo Novo de 
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1971, da mesma forma que há a ocasião na qual a segunda parte da música é 
suprimida, como na própria gravação objeto de estudo deste artigo. Além desta 
peculiaridade formal na gravação do disco Solo, a irregularidade dos agrupamentos 
rítmicos discutidos neste trabalho fazem desta gravação uma obra particular. Para 
finalizarmos, iremos demonstrar alguns exemplos de irregularidade no ritmo 
harmônico.  

No Exemplo 6 observamos que há uma regularidade no ritmo harmônico, 
correspondente a um acorde por compasso, que perdura somente até o compasso 16, 
quando o acorde de ré menor com sétima maior “invade” o compasso ocupado pelo lá 
menor com nona. O Ex. 7 demonstra uma possibilidade de reescrevermos a métrica 
deste trecho, levando em consideração o agrupamento harmônico. Notamos neste 
exemplo que há uma compensação no ritmo harmônico, visto que o acorde de lá 
menor tem a sua duração reduzida para que ocorra uma volta à regularidade 
proposta anteriormente. Já no Ex. 8 não há esta compensação, seguindo a lógica de 
Messiaen, podemos interpretar o compasso 42 como um binário onde foram 
suprimidos dois eventos ritmos. Neste exemplo, diferentemente do Ex. 7, a escrita 
multimétrica é inevitável.  

 

 

Ex. 6 Ritmo Harmônico com compensação 

 

 

Ex. 7 Ritmo Harmônico com compensação reescrito 
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Ex. 8 Ritmo Harmônico sem a compensação. 

 

Considerações Finais 

A transcrição de gravações é uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento de diversas faculdades como a compreensão, a internalização e a 
reprodutibilidade do texto musical. Transcrever é uma atividade recorrente na 
prática de muitos violonistas, principalmente aqueles que pretendem executar 
repertórios não disponíveis em partituras.  A partir da transcrição da gravação de 
Salvador percebemos operações rítmicas complexas que contribuem para o 
obscurecimento da percepção do pulso no nível da unidade de tempo e 
consequentemente da estrutura métrica. Tais operações podem ser realizadas pelo 
intérprete devido à presença explícita do pulso mínimo, enquanto que a identificação 
da estrutura métrica da obra pode ser notada a partir da noção de agrupamentos de 
eventos musicais como a harmonia, o contorno melódico e os acentos dinâmicos.  
 

Referências  

GISMONTI, E. Salvador. Solo. EMI, 1979. 
GROVE. Grove Music Online. Re-entrant tuning. 
MESSIAEN, Olivier. The technique of my Musical language. paris: Alphonse Leduc. 
1956. 
WEISBERG, A. Performing twentieth century music: a handbook for conductors 
and instrumentists.  New Haven: Yale University Press. 1993. 
WINOLD, Alenn. Rhythm in twentieth-century music. In DELONE, Richard et al. 
Aspects of twentieth-century music. New Jersey: Prentice-Hall, 1975, p 208-269. 
 

 


