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Resumo: Considerando esse estudo um passo inicial para a formulação de uma interpretação e a 
preparação para performance da Sonata para violino e piano de Radamés Gnattali, pretendemos 
tecer considerações analíticas a respeito do primeiro movimento, de maneira a evidenciar sua 
estrutura e alguns processos composicionais utilizados. Serão pontuados também alguns aspectos 
estilísticos do compositor na medida em que se fizerem presentes no movimento analisado. 
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Assim como nos campos de estudo da análise musical e da musicologia, a 
pesquisa acadêmica em práticas interpretativas vem possibilitando a expansão do 
horizonte da música brasileira ao promover, dentre outras coisas, a redescoberta e 
sistematização de conhecimento sobre obras musicais brasileiras esquecidas.  No 
entanto, nesse campo, muitas vezes, a pesquisa realiza-se com uma abordagem de 
cunho essencialmente fenomenológico, oferecendo uma visão particular do 
intérprete-performer sobre a obra, ainda que pautado paralelamente em estudos de 
outra ordem, como estudos analíticos, estilísticos, psicológicos, históricos e outros. 

Nesse contexto que visa o resgate de uma obra musical, elegemos como objeto 
de estudo a Sonata para violino e piano de Radamés Gnattali. Composta em 1966 e 
dedicada ao inglês Colin Holman Howden1, a sonata completa, neste ano2, cinquenta 
anos desde a sua data de composição. Contudo, apenas uma performance foi 
registrada, a saber, no ano de 1991, pelo compositor e maestro Ernani Aguiar3 à época 
de seu mestrado em violino na UFRJ. Consta que, até então, a partitura da peça tenha 
sido guardada pelo violinista Santino Parpinelli,4 fato que dificultou o conhecimento 
da existência da peça e sua devida catalogação em um primeiro momento. Apenas 
posteriormente, quando retornada à família do compositor, a partitura pôde ser 

 
1 Colin Holman Howden (Londres, 1925 -?) imigrou para o Brasil em 1958 e naturalizou-se brasileiro 
em 1968. Desde sua chegada em 1959, trabalhou como encarregado de assuntos musicais da 
Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa (SBCI), organizando concertos diversos e palestras sobre 
compositores ingleses como John Field, H.Purcell, William Byrd, J.Dowland, B.Britten, entre outros. 
Foi grande incentivador da música de concerto no cenário cultural brasileiro da década de 1960 e 
atuava também como pianista amador. 
2 A apresentação do colóquio se deu em dezembro de 2016. 
3 Ernani Aguiar (Petrópolis, 1950). Atua profissionalmente como compositor, regente e professor de 
regência e prática de orquestra na Escola de Música da UFRJ. No passado, chegou a exercer esse 
mesmo cargo também na UNIRIO. Na juventude, estudou violino com Paulina d’Ambrósio e Santino 
Parpinelli, foi bolsista do Mozarteum de Buenos Aires e aperfeiçoou-se na Itália, no Conservatório 
Luigi Cherubini (MARIZ, 2005). 
4 Santino Parpinelli (São Paulo, 1912 – Rio de Janeiro, 1991), era descendente de italianos músicos. 
Mudou-se ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde cursou violino na classe da professora Paulina 
d’Ambrósio na Escola Nacional de Música. Em 1952, formou o Quarteto Pró-Música, que 
posteriormente mudaria de nome sendo chamado de Quarteto Rádio MEC, depois, Quarteto da Escola 
Nacional de Música, e a partir de 1968, Quarteto Brasileiro da UFRJ. Esse quarteto teve grande papel 
na divulgação de obras nacionais no Brasil e no exterior e inclusive foi responsável por gravar em duas 
oportunidades o Quarteto Popular de Radamés Gnattali. 
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então devidamente registrada, o que ocorreu por ocasião de uma segunda 
catalogação de obras fruto do projeto em homenagem ao centenário de nascimento 
do compositor, em 2006. Mesmo assim, a peça persiste em certa obscuridade devido 
ao seu desconhecimento por parte de intérpretes e do público. 

Considerando então que não se constituiu uma tradição interpretativa da 
peça, tomaremos a partitura, em sua natureza documental e mediadora da relação 
dialética entre compositor e intérprete, como ponto de partida para iniciar o processo 
de formulação de interpretação contido no preparo para performance da peça. Vale 
ressaltar que esse processo implica no encontro de duas historicidades e 
individualidades (a do compositor e a do intérprete) e, portanto, num resultado único 
dentro de um processo contínuo de atualização da peça. As diversas leituras, 
traduções, transformações e recriações que se passam nesse caminho interpretativo 
são responsáveis por manter a peça ‘viva’ e por reescrever sua trajetória na história. 
Esse é o poder e a responsabilidade que nos cabem enquanto intérpretes ou 
pesquisadores-intérpretes. 

Segundo Reid (in: Rink, 2002), no momento de formulação da interpretação, 
o intérprete/performer deve decidir como tocar cada nota em relação ao contexto 
imediato e ao contexto geral da peça. Essa gradação e hierarquização dos elementos 
ou seções da peça são comunicadas através dos parâmetros expressivos de agógica, 
dinâmica, articulação, timbre, entre outros. No entanto, para a tomada de decisões, 
o intérprete deve desfazer a trama5 musical em suas várias dimensões materiais e 
simbólicas em busca da compreensão do funcionamento e significado da peça.  

Dentro dessa perspectiva, a análise tem um papel crucial no universo das 
práticas interpretativas, tanto por favorecer o pensamento crítico como por 
constituir uma ferramenta para amparar decisões interpretativas, como, por 
exemplo, a definição dos pontos de clímax e de relaxamento e do direcionamento das 
frases. Mesmo de um ponto de vista pragmático, ainda assim seus benefícios são 
múltiplos, como ferramenta facilitadora da assimilação da peça e mesmo servindo à 
organização do estudo. 

A análise do intérprete/performer, no entanto, não se trata da aplicação de 
uma técnica analítica rígida, consistindo, segundo Rink (2002), no “estudo 
deliberado da partitura com atenção especial às funções contextuais e os meios de 
projetá-las”.6 Para o autor, a “intuição informada” do intérprete, que se fundamenta 
em toda sua formação e experiência musical, guia ou, ao menos, influencia esse 
processo analítico que permeia essa etapa do preparo para a performance. Como 
parte desta etapa, o autor ainda destaca algumas técnicas frequentemente 
demandadas pelos intérpretes/performers. Dentre elas, a dissecação estrutural das 
seções e frases e a identificação dos motivos constituintes e dos contornos rítmico-
melódicos criam uma consciência que afeta a maneira que a música será projetada. 
A forma musical deve ser entendida como processo e padrões encontrados podem 
indicar um timbre ou articulação característicos ou mesmo afetar o contorno a ser 
ressaltado pelo intérprete (RINK, 2002).  

Essa perspectiva será então adotada nesse artigo. No entanto, ainda teceremos 
comentários gerais sobre alguns aspectos fundamentais que dizem respeito a 
peculiaridades da linguagem e da harmonia intraobra e a alguns processos 
composicionais que apontem para a maneira em que as partes estão concatenadas.  

 
5 Termo utilizado por Assis (1997) para definir a atividade analítica. (apud MILANI e SANTIAGO, 
2014).  
6 “Considered study of the score with particular attention to contextual functions and the means of 
projecting them.” (RINK, 2002, p. 36). 
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Além disso, faremos algumas considerações a respeito do nível poiético, que 
concernem às circunstâncias da produção musical. Sendo assim, serão pontuados, 
ao longo da análise, eventuais dados biográficos do compositor, principalmente suas 
experiências, influências e inspirações, na medida em que sugerem um contexto 
cultural-ideológico e um campo simbólico durante o processo criativo. Esses dados 
muitas vezes acabam por justificar o uso de certas técnicas composicionais, materiais 
musicais melódicos, rítmicos e harmônicos que podem ser averiguados na obra pois 
que dizem respeito ao idiomatismo7 da linguagem do compositor. 

Elucidando essas questões em relação ao primeiro movimento da Sonata para 
violino e piano de Radamés Gnattali, pretendemos criar um material de suporte para 
fases iniciais de preparo para futuras performances da obra. 

Análise 

Neoclássica do ponto de vista formal e nacionalista por se utilizar de 
elementos rítmicos e melódicos brasileiros, a Sonata para violino e piano revela-se 
uma típica obra de Gnattali, compositor que, quando perguntado sobre sua 
orientação estética, dizia: “Sou um neoclássico nacionalista.” (GNATTALI apud 
DIDIER, 1996, p 61).  

O contato de Gnattali com a música popular brasileira e americana durante a 
carreira de arranjador nas gravadoras e na Rádio Nacional somado a sua sólida 
formação como pianista erudito possibilitou que desenvolvesse uma linguagem 
particular caracterizada pela harmonia rica, orquestração habilidosa e um 
hibridismo entre choro, samba, folclore, jazz e música erudita. Se por um lado, isso 
lhe rendeu críticas dos nacionalistas puristas, que não compreendiam as 
manifestações musicais urbanas como dignas de representar a cultura nacional 
(SQUEEF e WISNIK apud CORREA, 2007), por outro também lhe proporcionou a 
originalidade de idioma.8  

A datação da Sonata (ano de 1966) nos indica se tratar de uma peça de 
segunda fase, sendo esta iniciada em meados da década de 1940 e caracterizada, 
segundo bibliografia geral da música brasileira (NEVES,1981 e MARIZ, 2005), por 
um amadurecimento do compositor. Nesse período, nota-se a transfiguração dos 
elementos folclóricos e populares brasileiros em uma linguagem pessoal, 
afastamento da linguagem jazzística e, ainda, uma simplificação da escrita, menos 
apelativa às possibilidades virtuosísticas. 

A Sonata foi composta em três movimentos dispostos na forma tradicional 
rápido-lento-rápido. O primeiro é intitulado Lento-Allegro Moderato, o segundo, 
Cantilena e o terceiro, Alegre. Dentre eles, o segundo e o terceiro apresentam, no 
campo melódico e harmônico, uma linguagem relativamente simples, se utilizando 
de folclorismo indireto e modalismo, às vezes, tonalismo. Criam, respectivamente, 
um ambiente sonoro de ladainha e de canção infantil.  

O primeiro movimento, por outro lado, é definitivamente o mais elaborado e 
revela claramente a assinatura do compositor nos planos harmônico e idiomático. É 
o mais urbano, contêm elementos rítmicos do samba, processos rítmicos comuns à 

 
7 O termo idiomatismo se origina da raiz grega idiomatikós e que significa “particular”, “especial”. 
(PILGER, 2013) O idiomatismo da linguagem de um compositor refere-se, portanto, às peculiaridades 
e preferências de uso de elementos e estratégias composicionais que o diferenciam de seus 
contemporâneos.  
8 Meyer define idioma como um comportamento individualizante de um compositor em relação a um 
conjunto de regras e estratégias disponíveis em uma época. (FIGUEIREDO, 2014, p. 23) 
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música popular brasileira, acentuado uso de cromatismos, harmonia sofisticada e 
relativamente densa.  

 

Figura 1 - Sonata para Violino e Piano (GNATALLI, 2017, c. 90). Poliacorde CM+ E♭m. 

Adentrando pormenores do primeiro movimento, percebemos que a 
linguagem é pós-tonal sem se configurar atonal. Do ponto de vista melódico, é difícil 
estabelecer um padrão escalar fixo, pois este oscila entre sonoridades octatônicas e 
momentos mais estáveis com polarização na nota Si. O compositor parece 
experimentar livremente as sonoridades sobre um pensamento harmônico mais 
forte, o que reflete um processo composicional mais intuitivo que esquemático. A 
linguagem cromática prevalece tanto em movimentações da melodia e do baixo. 

 No plano harmônico, as dissonâncias e sobreposições dos acordes criam uma 
harmonia suspensa, utilizando-se de dominantes sem função e sugerindo, por vezes, 
sonoridades pandiatônicas e bitonalidades circunstanciais. De maneira geral, os 
encadeamentos não seguem necessariamente uma lógica funcional, estabelecendo 
momentos de tensão e relaxamento pela variação no grau de dissonância dos 
acordes. 

O recurso da sobreposição cria efeitos de tensões de nona, nona aumentada e 
décima primeira, técnica muito utilizada na música impressionista e no jazz da 
década de 40, duas fontes nas quais Radamés declaradamente buscou inspiração e 
recursos técnicos: “Eu me criei dentro do impressionismo francês de Debussy e 
Ravel.” (GNATTALI apud BARBOSA e DEVOS, 1981, p. 15); “Jazz é a música popular 
mais evoluída do mundo e é claro que me influenciou, (...) Aprendi a escrever música 
popular também ouvindo jazz, uma música americana.” (GNATTALI apud DIDIER, 
1996, p. 70). Por vezes, as sobreposições se configuram como poliacordes, o que 
Kostka (1990) define como a combinação de um ou mais acordes em uma sonoridade 
complexa, onde se faz essencial a percepção dos acordes como entidades harmônicas 
distintas (Figura 1). 

No tocante à estrutura do primeiro movimento, podemos identificar a forma 
sonata. A forma sonata tradicionalmente se divide em três grandes momentos. O 
primeiro de exposição temática, o segundo, onde ocorrem variações harmônicas, 
texturais, variações rítmico-melódicas e recombinações de motivos, e, por fim, a 
recapitulação ou reexposição, que relembra as ideias iniciais antes de encerrar o 
movimento. Na primeira metade do século XX, quando se assistiu uma grande 
adesão ao estilo neoclássico, a forma sonata foi bastante adotada, porém sem estar 
aliada a rigidez das hierarquias tonais como anteriormente. Nesse contexto se 
encaixa a Sonata em questão, já que nela percebemos a forma sonata sendo utilizada 
com certa liberdade. O próprio compositor declarava essa postura estilística, o que 
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fica evidente no comentário: “Uso a forma sonata para compor, à minha maneira, 
claro.” (GNATTALI apud DIDIER, 1996, p 61). 

Tabela 1 - Delimitação de seções 

 
SEÇÕES FRASEOLOGIA 

Introdução 
1 -9.1 

Frase única 

Exposição 
9.1– 32.1. 

 

i) 9.1 – 18.1 
ii) 18.1 – 25.1 
iii) 25.1 – 32.1 

Desenvolvimento 
32.3 – 76.1.1 

 

i) 32.3 – 39.1 
ii) 39.1 – 46.1 
iii) 46.1 – 51 
iv) 51- 59.1 
v) 59.1 – 68,1 
vi) 68.1 – 76.1 

Reexposição 
76.1.1 – 95 

 

i) 76.1 - 85 
ii) 85 – 92 
iii) 92 – 95 (codeta) 

 

A delimitação das frases e seções se dá conforme a Tabela 1. No nível estrutural 
das seções, as fronteiras se estabelecem de maneira bem clara, marcadas, seja por 
mudança para um andamento, mudança de caráter e de textura ou através de cesura. 
Nesse movimento, assim como no terceiro, percebemos que o compositor se utilizou, 
em geral, de um padrão específico nessas zonas fronteiriças. Trata-se da repetição da 
mesma nota ou acorde, intercalada por pausa e com articulação seca.  

A introdução da peça prenuncia em seus oito compassos de duração os 
diversos elementos que serão utilizados ao longo do movimento, desde os materiais 
melódicos, que dão origem aos motivos, assim como o padrão de acompanhamento 
em síncope e o rico campo harmônico. Formalmente essa seção é vista como uma 
ascensão para o argumento principal. 

No Allegro Moderato começa propriamente a forma sonata e, 
consequentemente, a apresentação do tema. Nessa Sonata em particular, podemos 
perceber os dois trechos contrastantes e temáticos em uma mesma frase, 
apresentados quase que concomitantemente. A percepção dos trechos basta para 
configurar a forma como bitemática, apesar da sua peculiaridade em relação à 
apresentação conjunta. No entanto, devido ao seu tamanho diminuto, decidimos 
nessa análise chamá-los de motivos temáticos. Ambos possuem igual importância 
para a construção do movimento. 

O motivo temático a se origina no grupo de notas Lá-Sib-Dó#-Fá#-Sol 
apresentadas logo no primeiro compasso da música (Figura 2). Essas notas, por sua 
vez, pertencem a escala de Dó octatônica (Dó – Do# ou Réb - Mib – Mi – Fá# - Sol – 
Lá – Sib – Dó). Os intervalos marcantes no motivo são, no entanto, a 2ª menor (Lá-
Sib) sucedida da 2ª aumentada (Sib-Dó#) e à estrutura de cinco notas, Radamés 
confere um ritmo quebrado de efeito similar ao da síncope característica do samba.  
Esse caráter rítmico é, por sua vez, a característica mais forte do motivo a. (Figura 
3). 

O motivo temático b, por outro lado, tem caráter lírico e se divide em duas 
células, b1 e b2. A primeira, b1, se define pelo contorno em forma escalar diatônica 
descendente, enquanto a segunda, b2, pelo contorno de sétima maior descendente. 
Este motivo é introduzido já nos compassos 3 e 4 da música, porém em outra unidade 
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de tempo dado o andamento lento da introdução (Figura 4). Considerando, no 
entanto, que a relação temporal entre o Lento e o Allegro Moderato é 

aproximadamente o dobro (♪ =♩), constatamos que este mantém sua proporção 
rítmica. Entretanto, seu caráter motívico só se explicita na exposição do tema. 
Ressaltamos ainda que na apresentação desse motivo, a harmonia é menos 
dissonante e mais estável, o que fortalece a sensação temática. 

 
 

 

Figura 2 - Compasso 1 - 3. Em destaque: elemento gerador do motivo a 

 

Figura 3 - Compassos 9 - 11. Em destaque: motivo a. 

 
 

 

Figura 4 - Compassos 3 – 5. Em destaque: elemento gerador do motivo b. 

O motivo b é o protagonista da exposição. Como dito anteriormente, as frases 
são construídas basicamente através da sua ampliação por sequências descendentes, 
como está exemplificado na Figura 5, compassos 13 e 14. Para dar equilíbrio à 
melodia, o movimento compensatório ascendente é dado através de algumas 
estratégias: por transposição para oitava superior, por exemplo, no compasso 16, 
pelo elemento secundário da escala em síncope nos compassos 19 e 20 e através da 
mudança súbita para o registro grave para iniciar uma escala ascendente. 

Vale ressaltar ainda dois aspectos sobre a exposição dos motivos: que os 
motivos a e b são expostos quase ao mesmo tempo de forma a forjar 
momentaneamente um contraponto e o uso do deslocamento rítmico do motivo a, 
dispondo-o em tempos diferentes na métrica do compasso (2º, 1º, 3º e 1º tempos 
respectivamente). Assim, dentro do compasso quaternário, cria-se um efeito de ¾ + 
¾ + ¼, conferindo certo ‘swing’ à música. (Figura 6) 
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Figura 5 - Compassos 11- 14. Em destaque: motivo b. 

 

 

Figura 6 - Compassos 9 – 12. As setas indicam o deslocamento rítmico do motivo e o retângulo 
marca o contraponto entre os motivos. 

De forma geral, na introdução, exposição e reexposição prevalece uma textura 
homofônica, onde o acompanhamento em síncope promove o deslocamento da 
harmonia ou de suas tensões para o contratempo (Figura 7). Essa figuração rítmica 
muito utilizada por Gnattali revela sua herança da música popular urbana carioca e 
remonta a sua convivência com os pianeiros da Casa Vieira Machado e com músicos 
como Pixinguinha e Jacob do Bandolim. Lembra o compositor: “Eu ficava ali do lado 
deles [pianeiros] só observando, aprendendo como é que se tocava música popular 
brasileira” (GNATTALI apud DIDIER, 1996, p. 77) e “(...) conversava muito com eles 
[Pixinguinha e Jacob], me meti naquela roda de choro com aquela turma toda. Ali 
aprendi música brasileira, popular, que me serviu para fazer minha música de 
concerto.” (GNATTALI apud DIDIER, 1996, p. 69). 

O desenvolvimento tem como elemento basilar o motivo a. em sua essência 
rítmica, porém modificado quanto ao desenho melódico. Apresenta textura 
essencialmente contrapontística em substituição ao padrão majoritariamente 
homofônico da exposição, de forma que a figuração rítmica do acompanhamento em 
síncope se anula. Nota-se uma considerável diminuição da densidade harmônica e 
alguns momentos de suspensão temporária da tonalidade. O trecho abaixo (Figura 
8) exemplifica essas mudanças.   
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Figura 7 - Compassos 3 -4. Padrão de acompanhamento da com deslocamento da harmonia para o 
contratempo. 

 

Figura 8 - Compassos 32 – 35. Contraponto sobre o motivo a variado, desadensamento da 
harmonia. Em pontilhado, grupos de notas simétricos. 

 

 

Figura 9 - Esquema de simetria entre os conjuntos de notas do compasso 33 (Figura 8). 
Compreenda-se “T” por Tom e “ST” por Semitom. 

 
 

 

Figura 10 - Compassos 90 -91. Escala descendente gerada pela alternância dos intervalos de 2ªm e 
2ªaum. 

A justaposição dos grupos de cinco notas na passagem abaixo gera 
sonoridades atonais por conta da sua relação simétrica conforme explicitado no 
esquema da Figura 9. Tendo a nota Si como ponto de interseção, os grupos 
estabelecem relação intervalar interna espelhada (ST – T – ST – T). 
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Figura 11 - Compassos 92 – 95. Motivo a variado criando sonoridade atonal. 

A construção de frases no desenvolvimento ocorre principalmente através do 
contraponto com a variação intervalar do motivo a, a interpolação do motivo a com 
a célula b2 e o uso do motivo b com a célula b1 variada em caráter de improvisação. 
Nesse movimento, essa improvisação se dá diversas vezes por movimentos escalares 
irregulares cromáticos. 

A reexposição não apresenta grandes particularidades em relação à 
Exposição, mas é válido mencionar como se dá o desfecho do movimento. Radamés 
resgata os intervalos de 2ª menor e 2ª aumentada em um movimento escalar 
descendente, desconstruindo a melodia que iniciou o movimento. Essa sensação é 
fortalecida pela indicação expressiva de diminuendo (Figura 10). A seguir, relembra, 
em uma pequena codeta, o motivo a, criando uma sonoridade atonal, à maneira 
como foi disposta no desenvolvimento (Figura 11). Finaliza o movimento com o 
desenho das três notas repetidas em marcatto, como comentado a respeito das 
fronteiras seccionais. 

Conclusão 

O presente estudo contempla uma fase inicial do processo de assimilação da 
Sonata para violino e piano de Gnattali.  A análise da partitura é uma das múltiplas 
possibilidades de abordagem do texto musical, sendo pertinentes ainda análises mais 
aprofundadas. O conhecimento gerado a partir da análise vem ao encontro do 
intérprete, visto que promove conhecimento acerca dos elementos constituintes da 
peça e revela a forma como estão concatenados em frases e seções, 
consequentemente servindo de subsídio para suas escolhas interpretativas 
individuais no momento seguinte. 

Pincelamos ainda algumas informações acerca do compositor buscando 
compreender a fonte desses recursos composicionais, com o intuito final de tentar 
apreender qual o caráter estilístico de alguns trechos. Esse conhecimento associado 
à análise no plano estrutural se potencializa também como uma ferramenta para 
criação simbólica, pois possibilita estabelecer relações com um universo mais 
próximo do compositor e seu processo criativo. 

A partir desse estudo foi possível sistematizar informações sobre a sonata para 
violino e piano e sobre o processo criativo de Gnattali, oferecendo subsídios para uma 
interpretação mais consciente. É possível inferir a partir da análise presente neste 
artigo que o primeiro movimento da sonata evidencia a orientação estilística 
neoclássica nacionalista do compositor, além de ser bastante representativo do 
famoso hibridismo de Radamés, agregando, em sua roupagem de música de 
concerto, elementos rítmicos da música popular urbana carioca, harmonias 
sofisticadas do jazz e experimentações sonoras. Sendo assim, o caráter do popular 
brasileiro, que remete na prática ao ritmo swingado e ao lirismo melódico, deve 
transparecer na execução dos motivos e ser preservado, de modo geral, na imagem 
sonora e artística dos intérpretes/performers da peça. 
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