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Resumo: O presente trabalho consiste em um estudo sobre a obra Maracatú, para piano solo, de 
Egberto Gismonti, tendo como referência o modelo de análise semiológica concebido por Jean Molino 
e Jean-Jacques Nattiez. A análise sob o modelo tripartite compreende um estudo dos níveis imanente, 
poiético e estésico, que permitem apreciar, respectivamente, os elementos impressos na partitura, as 
intenções do compositor e a percepção do intérprete/ouvinte. As considerações, advindas do diálogo 
entre esses três universos, propiciam base teórica ao intérprete para melhor fundamentar a sua 
performance. No presente trabalho, serão apresentadas as análises imanente e poética indutiva. A 
escolha da peça Maracatú foi baseada no desejo de exploração de um ritmo essencialmente percussivo, 
observando de que forma a riqueza rítmica do gênero pode ser interpretada ao piano. 
Palavras-chave: Análise Semiológica; Maracatu; Piano. 

 

1.0 Introdução 

O músico Egberto Gismonti (1947) é considerado um dos grandes 
compositores da música brasileira contemporânea. Devido ao seu histórico e 
experiências diversas no meio musical, estando em atividade até hoje, Gismonti 
possui uma trajetória diferenciada no Brasil e no exterior. 

Gismonti é um compositor que passou por muitas transformações da 
música brasileira. Entretanto, sua carreira musical foi construída independente das 
modificações e tendências estéticas. Suas composições contêm elementos folclóricos 
e, simultaneamente,  transbordam erudição. Tal fato poderia ser notado somente em 
um compositor que tem suas influências eruditas bem definidas, adquiridas através 
do estudo acadêmico durante a juventude, ao mesmo tempo em que, apaixonado pelo 
Brasil, está sempre atento a representar uma linguagem tipicamente brasileira, como 
se suas melodias surgissem naturalmente do imaginário popular. 

Sobre o Maracatu, no que diz respeito à parte instrumental, ele é 
considerado um gênero que possui notadamente presença percussiva . A quantidade 
de instrumentos pode variar entre as nações  e há significativa diferença entre seus 
toques e ritmos, chamados de baques. As mudanças de acentuação nos baques 
contribuem para tal diferença, fazendo com que os acentos sejam encontrados em 
diferentes pontos, se compararmos as diferentes nações. 

De acordo com Resende e Santos (2005), há apenas percussão e voz na 
formação instrumental. Os instrumentos são: gonguê de uma campana, tarol, ou 
caixa de guerra, alfaias (mínimo doze) e mineiro. Algumas nações usam também o 
agbê e o timbau. Cada instrumento possui particularidades, servindo para ressaltar a 
sua função na polirritmia do conjunto. Entretanto, pelo fato do maracatu estar 
associado à cultura de tradição oral, há diferentes formas de estruturação e 
interpretação desses ritmos. 
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2.0 Análise Semiológica 

A presente análise adota como referencial teórico o modelo tripartite 
criado por Jean Molino e desenvolvido por Jean-Jacques Nattiez. Nas publicações 
Fondements d’une sémiologie de la musique (1975) e Musicologie générale et 
semiologie (1987), o musicólogo expõe e desenvolve o seu método, fornecendo 
manancial teórico e prático àqueles que desejam aplicá-la. Desde então, sua 
metodologia tem sido utilizada para o estudo de diversas obras pelo próprio Nattiez, 
além de outros pesquisadores. 

O trabalho analítico de Nattiez (2013), seguindo os conceitos da tripartição 
de Molino, aborda três níveis analíticos diferentes, os quais se subdividem: análise do 
nível neutro; análise poiética, dividida em poiética indutiva e poiética externa; análise 
estésica, dividida em estésica indutiva e externa. Por final, percebe-se ser possível 
conceber uma análise da comunicação entre esses três níveis: poiético, imanente e 
estésico, observando as relações e diferenças entre eles a partir dos dados coletados. 
Nattiez discorre sobre os três níveis da tripartição da seguinte forma: 

 
1- Dimensão poiética: Relaciona-se com o universo do compositor, ou seja, 
universo do emissor. O termo poiético refere-se ao fazer, à criação de algo 
artisticamente ou artesanalmente. Nesta dimensão, estão presentes as 
considerações sobre o processo criativo do compositor, mostrando suas 
influências. A poiética indutiva interpreta as estruturas extraídas do 
contexto da partitura, por outro lado, a poiética externa relaciona as 
estruturas extraídas da partitura as informações exteriores à obra 
(correspondências, cartas, rascunhos do compositor, entrevistas), as quais 
esclarecem as condutas que estão na origem da composição. 
 
2- Dimensão estésica: Relaciona-se com o universo interpretativo do 
receptor. O termo “estésico” é um neologismo, que nesta acepção significa: 
sensibilidade, apreciação, capacidade de percepção e interpretação. 
Entende-se que, ao se confrontar com uma forma simbólica, ou seja, ao ter 
contato com a música, o ouvinte atribui significado, interagindo com a 
peça em questão, que interpreta os acontecimentos musicais de acordo 
com a sua própria visão. Portanto, o termo receptor seria inadequado, pois 
a significação da mensagem não é somente recebida; ela é reconstruída, 
num processo ativo de recepção. A estésica indutiva tem somente a 
participação do próprio analista, que também é um receptor. Desse modo, 
as suas impressões e percepções sobre a obra são explicitadas como forma 
de enriquecer a dimensão perceptiva. A análise estésica externa, por sua 
vez, conta com o resultado de questionamentos de grupos maiores através 
de testes que propõem a percepção da obra. É importante lembrar que no 
esquema tripartite, o músico intérprete se situa do lado estésico. 
 
3- Dimensão imanente ou neutra: relaciona-se com o universo da partitura 
na música ocidental. Na análise imanente, são consideradas apenas as 
estruturas da obra, sem jamais questionar uma pertinência poiética ou 
estésica.  Essa dimensão é considerada um vestígio concreto do processo 
poiético, ou seja, é um meio material pelo qual a forma da música é 
acessível aos nossos sentidos. Esta dimensão possibilita uma análise 
objetiva e descritiva das configurações dentro da partitura. 
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Como afirma Nattiez, enquanto a dimensão imanente descreve formas e 
estruturas, as dimensões poiética e estésica descrevem processos. De fato, a dimensão 
imanente não é intermediária entre as duas outras dimensões, pois não transmite ao 
ouvinte todas as significações intencionadas pelo compositor. Por isso, o símbolo 
transmitido pelo compositor pode ser interpretado como um símbolo diferente pelo 
receptor, sendo este um ponto de partida para uma nova significação. 

Explicitaremos, a seguir, o exemplo completo da análise imanente na 
partitura, com os motivos, configurações e seções da peça. Em seguida, 
apresentaremos a análise poiética indutiva das estruturas, para que possamos 
observar a percepção do ouvinte ao entrar em contato com ela. 
 

2.1 Quadro Completo da Análise Imanente  
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Figura 1 – Análise imanente da partitura Maracatú 

A figura 1 acima mostra a partitura da peça analisada paradigmaticamente 
de acordo com o nível imanente dentro dos parâmetros estruturais semiológicos. No 
primeiro sistema, observamos os motivos: a, b, b’, c e c1; os quais já foram 
explicitados nos subtópicos anteriores. Além disso, observamos a configuração AB, 
formada pelos motivos a, b e b’, juntamente com o início da configuração ABCD, 
formada pelos motivos: a, b, b’, c, c1, c1’, c2, c3 e d; e da seção 1, formada pelas 
configurações: AB, ABCD e ABDE. 

No sistema 2, observamos os motivos: c1’, c2, c3 e d. Além disso, há o final 
da configuração ABCD e a continuação da seção 1. Posteriormente, no sistema 3, há 
os motivos: b1, b1’ e o motivo e, juntamente com o início da configuração ABDE, 
formada pelos motivos: a, b1, b1’, b2, b2’, d e pelo motivo e. 
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O quarto sistema, apresenta os motivos: b2, b2’ e d. Além disso, 
observamos a continuação da configuração ABDE e da seção 1. No quinto sistema, 
são introduzidos os motivos: f e f1. Há também o término da configuração ABDE e da 
seção 1 na barra dupla; e o início da configuração AF, formada pelos motivos: a, f, f1 e 
f1’, e o início da seção 2, formada pela configuração AF. Por final, o sexto sistema 
apresenta o motivo f1’ e o término da configuração AF e da seção 2, finalizando a 
peça. 
 
2.2 Análise Poiética Indutiva 
 

Segundo Egberto Gismonti (2012), as conclusões a respeito do universo do 
compositor e da sua música têm que ser explicadas por quem entra em contato com a 
sua obra. Uma vez que foram explicitadas as configurações estruturais da obra, 
seguiremos com a análise do nível poiético, indutivamente. Buscaremos identificar 
algumas estratégias composicionais adotadas, formulando hipóteses acerca das 
intenções do compositor, as quais poderão ser confrontadas com as informações 
pertencentes em outras partes do presente trabalho. 

Tais hipóteses são baseadas a partir da interpretação das relações 
paradigmáticas da análise imanente. Nesse sentido, salientamos alguns aspectos 
determinantes estruturalmente que revelam uma clara intencionalidade do 
compositor, tais como: os padrões folclóricos, padrões improvisatórios e os padrões 
rítmicos. 

 
2.2.1 Padrão Folclórico 

O padrão folclórico, no caso específico da melodia, denota um claro 
recurso explorado pelo autor. Observando a figura 2 abaixo, a qual mostra os motivos 
c, c1 e c2 presentes na melodia, percebe-se que há uma remissão ao folclore pelo fato 
dos intervalos serem organizados em segundas ou terças, que são configurações 
muito usadas em canções folclóricas.  

 

 

Figura 2 – Motivos c, c1 e c2. 

 

2.2.2 Padrão Improvisatório 

A figura 3 mostra os motivos b2 e b2’ como exemplos de um possível 
improviso escrito que consta na mão esquerda na partitura da peça Maracatú. 
Observa-se que, ao final, há uma extensão da frase, preparando para a volta ou para a 
seção seguinte, o que pode ser caracterizado como um improviso escrito. Em alguns 
casos, percebe-se que Gismonti faz uso de cadências nas seções improvisatórias das 
suas peças e a figura 3 a seguir pode ser considerada um exemplo que confirma essa 
característica: 
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Figura 3 – Motivos b2 e b2’ 
 

Nesse caso, os baixos iniciam o mesmo movimento feito anteriormente, 
porém sua finalização é diferenciada e, por isso, caracterizamos esse final como uma 
cadência pensada por Gismonti. Podemos fazer analogia dessa finalização com as 
viradas presentes nos baques de maracatu, ratificando a hipótese de que esse trecho 
foi pensado pelo compositor como forma de representação dos instrumentos de 
percussão no maracatu. 
 

2.2.3 Padrões Rítmicos 

Dentre os padrões rítmicos percebidos na obra, observa-se um ritmo 
constante durante quase toda a música feito pelo Fá# oitavado da mão direta, o qual 
tem uma função rítmica, ajudando a definir o andamento. Podemos considerar que 
Gismonti, ao utilizar tais colcheias com diferentes alturas entremeadas na melodia, 
quis representar o agogô, também chamado de gonguê, o qual tem a função rítmica 
de manter a métrica na orquestra percussiva.  

A figura 4 abaixo mostra a representação do agogô como o motivo a, 
composto pelo Fá# oitavado, bem como a melodia em colcheias representada pelos 
motivos c, c1 e c2: 

 

 

 
 

Figura 4 – Motivos a, c, c1 e c2 

 
Outro aspecto percebido na partitura da peça em questão é a sequência 

mais grave feita pela mão esquerda. Tal sequência é composta pela célula rítmica 
semicolcheia-colcheia-semicolcheia, sendo essa, justamente, a configuração reparada 
na observação das partituras das nações de maracatu.  

Percebe-se que essa configuração é igual ao ritmo feito pelas alfaias no 
maracatu, as quais são as vozes mais graves. Supõe-se que essa seja uma remissão à 
alfaia feita pelo compositor, enquanto os intervalos usados, de quinta e oitava, sejam 
uma forma de organizar e traduzir a harmonia de Si menor escolhida. A figura 5 
mostra os motivos b e b’ como um exemplo da célula rítmica representante da alfaia 
na partitura: 
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Figura 5 – Motivos b e b’ 

 
As diferentes vozes dentro da obra Maracatú são determinadas pela 

combinação da mão direita fazendo as colcheias, seja configurando a melodia 
folclórica ou o Fá# oitavado, relacionadas com a mão esquerda, representando o 
balanço feito pela polirritmia entre as caixas e a alfaia. 

Relacionando as ideias explicitadas pelo compositor com a partitura da 
peça, temos um ritmo em semicolcheias com acentos variados, representando as 
diferentes vozes dentro da peça, compostas pela: melodia folclórica, o agogô, as 
caixas e as alfaias. Observamos a figura 6, mostrando a configuração ABCD, 
composta pelos motivos c+c1+c1’+c2+d+c3+a+b+b’, os quais superpostos irão 
formar tal polirritmia: 

 

 

 
Figura 6 – Configuração ABCD 

 
Para relacionar cada estrutura com os elementos pertencentes ao 

maracatu, podemos caracterizar a melodia folclórica em segundas e terças com a 
toada que é cantada em coro pelos batuqueiros, o Fá# oitavado com o agogô e a 
sequência rítmica formada pelos baixos com as alfaias. Por final, percebe-se que a 
polirritmia formada pela união dessas informações, feita por ambas as mãos, forma a 
configuração de semicolcheias com acentos variados que, por sua vez, representa o 
balanço das caixas no maracatu. 

 
3.0 Considerações Finais 

A obra em questão foi escrita pelo compositor como uma peça para piano 
solo, pois, na década de 80, quando a obra foi escrita, Gismonti não tinha disponível 
um grupo de percussão que pudesse gravar com ele. Dentro dessa impossibilidade de 
reunir vários músicos, a solução encontrada, segundo o compositor, foi fazer um 
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maracatu que ele mesmo pudesse tocar, escrevendo uma peça que tivesse suas 
influências implícitas. (GISMONTI, 2012) 

Nota-se que a análise imanente apresentou as configurações da peça, 
partindo do micro para o macro. De maneira geral, a seção 1 da peça tem mais 
informações que podem ser debatidas a nível comparativo com os instrumentos da 
orquestra percussiva do maracatu do que a seção 2. A respeito dessa última seção 
citada, repara-se que a análise imanente determina os novos motivos presentes e que 
a representação do gonguê, pelo Fá# oitavado, permanece.  

Por outro lado, a análise poiética observa os elementos que se referem aos 
padrões folclórico, improvisatório e rítmicos, percebidos na partitura a partir das 
interpretações e hipóteses feitas pelas autoras, baseadas na entrevista concedida por 
Egberto Gismonti1. A análise poiética percebeu a melodia folclórica da mão direita, a 
cadência interpretativa na mudança de padrão da mão esquerda, a representação do 
gonguê feita pelo Fá# oitavado na mão direita e a representação da alfaia feita pelo 
ritmo constante de semicolcheia-colcheia-semicolcheia da mão esquerda. Observa-se 
que a existência da polirritmia feita pelas semicolcheias citadas anteriormente é uma 
das principais características percussivas do maracatu, definindo seu balanço rítmico 
por conta das acentuações variadas. 

Até hoje, há intérpretes fazendo diferentes versões da obra em questão. É 
possível ouvir arranjos com instrumentação diversificada que não necessariamente 
fazem parte do universo típico do gênero maracatu. Esse fato mostra que a obra 
continua aberta a novas intervenções e concepções, contribuindo para que seja 
explorada em diferentes universos interpretativos.  

Portanto, esse trabalho buscou desenvolver novas ferramentas para 
auxiliar nas questões interpretativas da peça Maracatú, realçando a percepção de 
peças escritas para o instrumento além do universo pianístico. 
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