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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

O Colóquio de Pesquisa em Música da UFRJ, promovido pelo Programa de Pós-

graduação em Música da Escola de Música da UFRJ, vem se consolidando como um 

evento de suma importância na divulgação da pesquisa em música produzida 

atualmente nesta universidade. Em sua 13ª Edição, reúne 24 artigos demonstrando 

resultados finais ou parciais dos projetos de pesquisa de orientandos e pesquisadores, 

nas diversas linhas de pesquisa oferecidas pelo programa, como contribuição à 

comunidade acadêmica brasileira. 

A publicação dos trabalhos apresentados nesse 13º Colóquio é organizada em cinco 

linhas de pesquisa, agrupadas em três áreas. A área de Processos criativos apresentou 

trabalhos nas linhas "Poéticas da criação musical" e "As práticas interpretativas e seus 

processos reflexivos"; a área de Musicologia apresentou trabalhos nas linhas "História e 

documentação da música brasileira e ibero-americana" e Etnografia das práticas 

musicais; e a área de Educação musical apresentou trabalhos na linha "Educação cultura 

e pensamento". 

Esperamos que a produção aqui publicada sirva efetivamente de referência e motivação 

para o surgimento de novos projetos, especialmente nessa fase tão importante em que 

adentra o programa, com o início das atividades do doutorado, que certamente 

enriquecerá quantitativa e qualitativamente as atividades dos futuros colóquios. 

Com esta publicação, o PPGM-UFRJ abre o diálogo com a comunidade acadêmica 

nacional, compartilhando tendências e caminhos de suas pesquisas e ensejando o 

desenvolvimento de novas oportunidades de intercâmbio de conhecimento, em um 

momento de início de atividades de seu curso de Doutorado.   
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Resumo: Paisagens é uma obra para grupo de percussão e foi composta durante a pesquisa de mestrado 
da qual este artigo está inserido.  Durante a pesquisa, foi proposto um modelo de derivação gestual 
textural a partir dos resultados obtidos de outras obras (CODEÇO, 2013 e 2014) que foram submetidas à 
Análise Particional. O presente trabalho foca o primeiro dos três movimentos de Paisagens e tem três 
objetivos primários: 1) explicitar seu plano composicional a partir de dados da Análise Particional; 2) 
expor os módulos de operação utilizados na derivação gestual textural; 3) apresentar o embasamento 
ideológico empregado no processo composicional. Para a realização do trabalho, foi tomado como 
referencial o indexograma, ferramenta analítica da AP.  
Palavras-chave: Análise Particional; Planejamento Composicional; Derivação Gestual Textural; 
Paisagens. 

 

Introdução 

  Os gestos texturais são conjuntos de bolhas ou segmentos de bolhas1que 
representam as progressões texturais e que tem perfil recorrente durante uma 
determinada obra. As características dos gestos constituem-se a partir da interpretação 
dos perfis das bolhas. 
 Os gestos texturais configuram-se sob a ótica textural da Análise Particional2 
(doravante AP), por isso seu viés é pragmático dentro dos jogos de linguagem previstos 
pela AP, ou seja, a abordagem é exclusivamente poiética (Fig. 1).   
 

 
Figura 1 - Victorio, Codex Troano, II movimento, excerto: leitura dos conceitos de gesto e bolhas no 

indexograma. Gráfico gerado pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004).

                                                           
1 As áreas poligonais fechadas que têm início e término em partições pequenas (preferencialmente a 
partição [1], onde ambos os índices são zerados) são chamadas de bolhas (GENTIL-NUNES, p. 54, 2009). 
2 A Análise Particional, doravante AP, foi proposta por Pauxy Gentil-Nunes e Alexandre Carvalho (2003) 
e hoje encontra-se em expansão e aplicação em pesquisas do PPGM/UFRJ, ligadas ao grupo de pesquisa 
MusMat, criado em 2013. (GENTIL-NUMES, 2009). 
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 O movimento de derivação gestual textural é a observação das relações entre um 
gesto textural básico e suas derivações, de forma progressiva. As operações particionais 
são consideradas dentro de um eixo paradigmático vertical. Gentil-Nunes (2009) 
aponta para essa possibilidade quando diz que: 
 

A representação de distâncias entre partições permite o tratamento intervalar. 
Ou seja, a aplicação de qualquer tipo de operação de transposição, inversão, 
retrogradação, serialização ou outras técnicas de manipulação composicional 
(...) o que pode se constituir em grande vantagem no processo criativo, uma 
vez que uma mesma estrutura de progressões pode gerar progressões reais 
diversas, e, no entanto, com características semelhantes (...) há uma sequência 
de movimentos particionais na primeira parte (< v v t t c >) que são repetidos 
de forma ligeiramente variada na segunda (< v c c m t c t c >)”  (op. cit., 2009, 
p. 52, 90). 
 

 Um módulo de operação é um vetor onde os movimentos particionais 
(transferência, redimensionamento e revariância 3, representados por m, v e t) são 
empregados como agentes de derivação. Funciona como ferramenta analítica e 
também no planejamento composicional. A similaridade entre os gestos originais e 
derivados pode então ser avaliada ou, por outro lado, um módulo de operação poderá 
ser escolhido como referência, sendo aplicado a todos os gestos envolvidos. 
 O movimento de derivação gestual textural inferido sobre as partições dos 
gestos originais pode ser observado em uma tabela (Tab. 1). A verticalização do 
movimento possibilita a representação gráfica dos módulos em forma de matriz. Esta 
representação será adotada para expor o módulo de operações4 como eixo 
paradigmático. 
 A derivação se constitui através dos operadores básicos (m, v, t), com sinais 
positivos ou negativos, de acordo com o caráter progressivo ou regressivo da operação, 
por exemplo:  
 

Tabela 1 - Representação do movimento de derivação gestual textural. 
 

 
  

Adicionalmente, há a possibilidade de acréscimo (+), supressão (x) ou recorrência (=) 
de partições (Tab. 2). 
 
 
 

                                                           
3 O redimensionamento (m) relaciona duas partições adjacentes por alteração unitária na espessura da 
parte. A revariância (v), por adição ou supressão de parte unitária. A transferência (t) refere-se à 
combinação das anteriores, de forma complementar (afilamento com adição ou espessamento com 
supressão), mantendo a densidade-número. 
4 Conjunto de movimentos particionais estruturados como eixo sintagmático. 
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Tabela 2 - Acréscimo, supressão e recorrência do movimento de derivação gestual textural. 

 
 

A obra Paisagens (CODEÇO, 2014) para grupo de percussão, é dividida em 
três movimentos (I – Dimensões; II – Aqui e Além; e III – Incertâncias) e foi composta 
como conclusão de pesquisa de mestrado5.  

 

Concepção 

A ainda recente teoria das cordas6, do campo da física quântica, aponta para 
inúmeras perspectivas e profundas mudanças sobre a compreensão humana do 
universo, sobretudo em relação ao entendimento e o comportamento das dimensões 
que compõem o Universo. Estas dimensões estão colidindo entre si e eventualmente 
coexistindo. Uma das possibilidades sustentadas pela Teoria das Cordas Bosônicas7, 
no entanto, seria a presença de 26 dimensões em nosso universo, contando com as 
quatro (largura, comprimento, profundidade e tempo) que percebemos naturalmente. 
Grandes blocos de acordes e configurações rítmicas mais espaçadas representam as 
quatro dimensões percebidas.  

Porém, para que a possibilidade de mais vinte e duas dimensões seja real, 
elas devem ser profundamente minúsculas. Este jogo de coexistência e choque entre as 
dimensões está presente de forma simbólica, em todo movimento. 

A Teoria, resumidamente, é um modelo físico cujos blocos fundamentais 
são objetos extensos unidimensionais, semelhantes a uma corda. Neste sentido, ela 
prevê a existência de uma corda fundamental que por sua vez não pode ser reduzida e 
que, dela, todos os outros padrões (partículas) são derivados.  

Inspirado neste modelo, um pequeno motivo foi elaborado pelos programas 
do Complexo GeneMus8, em analogia a corda fundamental. Este axioma9 serviu de 
input aos programas, gerando um teorema10. Do fragmento deste teorema (Fig. 2)  

                                                           
5 Pesquisa realizada entre os anos de 2012 e 2014 no PPGM da Escola de Música da UFRJ, com o título 
Gesto Textural e Planejamento Composicional . 
6 Teoria da física na qual partículas são descritas como ondas em cordas. Pretende a unificação da 
mecânica quântica e a relatividade geral. Também conhecida como teoria das supercordas. (HAWKING, 
2002, p. 208).  
6 Teoria unificada do universo que postula que os componentes fundamentais da natureza não são 
partículas puntiformes da dimensão zero, mas sim filamentos mínimos e unidimensionais denominados 
cordas. A teoria das cordas une harmoniosamente a mecânica quântica e a relatividade geral, as leis 
anteriormente conhecidas do pequeno e do grande, e que, fora desse contexto são incompatíveis. Forma 
abreviada de teoria das supercordas. (GREENE, 2001, p. 457). 
7 Primeira versão da teoria das cordas; todos os padrões vibratórios que contém são bósons. (GREENE, 
2001, p. 457). 
8 Conjunto de cinco programas modulares e sequenciais, elaborados em linguagem computacional 
MATLAB, e que faz parte do Sistema-Gr. 
9 Uma estrutura musical simples, monofônica e breve, com 2 a 4 elementos. 
10 Resultado de uma série de operações realizadas e manipuladas no Complexo GeneMus, a partir de um 
axioma dado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)
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derivam todos os outros motivos utilizados na obra. A escolha de recortar um 
fragmento do teorema deu-se pela pretensão de haver certo grau de similaridade entre 
todos os motivos gerados.  

 
Figura 2 – Teorema obtido utilizando o Complexo GeneMus. 

 
O teorema representa a corda fundamental, que por sua vez está contida em 

todas as diferentes dimensões que se chocam e/ou coexistem. Eventualmente no jogo 
composicional, o choque entre duas dimensões pode criar uma nova dimensão. (Fig. 
3). 

 

 
 

Figura 3– Teorema fundamental representado a corda fundamental e exemplificação das interações 
das dimensões D1, D2, D3 e D4 (variação de D3). 

 
 

Gestos e derivação 

 O primeiro movimento de Paisagens é dividido em: Seção A (c. 1-16); Seção B 
(c. 17-41); Seção C (c. 42-55); Seção A’ (c. 56-88); e Seção B’ (c. 89-93). 
 Na Seção A são apresentados quatro gestos. Os três primeiros formam três picos 
de dispersão, o que acaba por caracterizar esta seção. 

Na Seção B ocorrem derivações gestuais texturais e entradas imitativas e 
retrógradas. O estilo fugato, na maior parte desta seção, possibilita o reconhecimento 
dos elementos e simboliza as quatro dimensões percebidas. Cada um dos quatro 
instrumentos inseridos neste jogo está conectado a uma realidade percebida. Um novo 
e breve momento de expansão dimensional ocorre ao fim da seção, quebrando a 
estabilidade formal. O maior pico de aglomeração é da obra é apresentado nesta seção. 

A Seção C coloca em contraste as condições espaciais das dimensões 
envolvidas. São interpoladas figurações mais rápidas e instáveis contra repousos 
rítmicos. O clímax é atingido com o aumento/diminuição das durações em seus 
respectivos sentidos. Enquanto os blocos espaçados esticam-se gradativamente mais, 
os blocos ligeiros tornam-se mais rápidos e distantes entre si. 

A seção A’ apresenta os três picos de aglomeração característicos e é menor 
em extensão, presume-se, em relação a seção A. Em seguida na Seção B’ ocorre um 
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alinhamento final de todas as dimensões, sua possível existência alinhada após a 
expansão do universo, representado pelo uníssono rítmico e melódico. O pico de 
aglomeração caraterístico da seção B é reapresentado (Fig. 4). 
 

  
Figura 4– Indexograma de Paisagens, I movimento (seções A, A’, B e C). Gráfico produzido pelo 

programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 
 

  

 O planejamento composicional do primeiro movimento previu cinco gestos 
principais, embora nem todos sofram derivações. Os gestos d e e receberam as 
derivações por serem padrões recorrentes, dando suporte à estrutura ideológica que dá 
folego à obra. 
 O gesto a (c. 1-4) é formado por uma única bolha. Ocorre o aumento do nível de 
aglomeração representando o ataque em bloco realizado pelo piano. O índice de 
dispersão permanece nulo até que no fim da bolha (c. 3-4), dois picos de dispersão são 
alcançados representando as entradas do roto tom, glockenspiel, marimba e bombo.  
 O gesto b (c. 5-8) possui duas bolhas distintas com relação de ampliação. Os 
níveis de dispersão e aglomeração na bolha I (c. 5-6) são consideravelmente baixos. Já 
a segunda bolha (c. 7-8) é apresentada com dois picos de dispersão (em contraposição 
ao aumento assimétrico no nível de aglomeração) seguidos por outros dois picos em 
relação de eco em ampliação.  Estes picos representam o momento de maior dispersão 
de todo movimento  
 O gesto c (c. 9-13) é formado por duas bolhas contrastantes e com picos de 
dispersão. A primeira bolha (c. 9-11) passa por níveis mais comportados com um pico 
de dispersão/aglomeração espelhado simetricamente até níveis de dispersão maiores 
em ambos os índices. No fim da primeira bolha a relação entre os índices não é 
espelhada, porém o nível de aglomeração é maior do que o encontrado no início. Neste 
momento ocorrem quatro picos de dispersão quase idênticos. A segunda bolha (c. 12-
13) apresenta o recuo dos índices a níveis quase nulos. Uma pequena elevação do nível 
de dispersão ocorre ao fim desta bolha. 
 O gesto d (c. 14-16), formado por apenas uma bolha, revela o recuo dos índices 
a níveis quase nulos em seu início e alcançando uma pequena elevação no índice de 
dispersão. O segmento ao fim, no entanto, não faz parte do gesto. (Fig. 5).  
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Figura 5– Gestos a, b, c e d. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 

Na seção B são apresentadas três derivações de d que representam a 
expansão dos últimos índices alcançados neste gesto, revelados pelas partições: [12 2] 
e [1 22]. Sobre estas partições foi inferido o movimento de derivação gestual. 
Pretendeu-se que o movimento de derivação gestual fosse usado com liberdade, isto é, 
que houvesse a possibilidade de supressão, aumento e repetição das partições. Por este 
motivo, as derivações receberam tratamento diferente entre si. 

O gesto d1 (c. 17-18), formado por uma única bolha, apresenta acréscimo de 
partições e dois picos de dispersão. Sua relação com o gesto original é de contraste. 

A derivação d2 (c. 19-20), com apenas uma bolha, é contrastante em relação 
a d1. Contudo, apresenta semelhança com o gesto original d. Seus níveis de 
aglomeração são nulos e os de dispersão são baixos (Tab. 3). 

 
Tabela 3– Movimento de derivação gestual textural aplicado nas derivações d1 e d2. 

 
 
A derivação d3 (c. 21-22) finaliza a seção B e possui duas bolhas. A bolha I 

(c. 21) atinge níveis mais altos de dispersão do que a bolha II (c. 22). Este gesto é mais 
extenso que seus antecessores pelo espaçamento premeditado entre as partições 
resultantes. Diferentemente das derivações d1 e d2, s partições resultantes foram 
utilizadas de maneira livre, com acréscimos e repetições (Tab. 4 e Fig. 6). 

 
 Tabela 4– Movimento de derivação gestual textural aplicado na derivação d3. 
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Figura 6 – Indexograma dos gestos derivados d1, d2 e d3. Gráfico produzido pelo programa 

PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). 

 
 O gesto e está contido na seção C (c. 42-47). É formado por duas bolhas que 
mantêm entre si relação de expansão. A primeira bolha de e (c. 42-44) tem nível de 
dispersão nulo e baixo nível de aglomeração, que é representado pela partição [2]. A 
segunda bolha do gesto e (c. 45-47), mostra elevação dos níveis de aglomeração 
representada pela partição [4]. 
 A derivação e1 (c. 48-52) é a expansão de e. São mantidas duas bolhas com 
relação de expansão, porém os níveis alcançados são maiores. Na primeira bolha (c. 
48-49) os índices se espelham simetricamente e na segunda bolha (c. 51-52) são 
alcançados altos picos de dispersão, porém, não espelhados. Em seguida ocorre a 
repetição literal da parte final da segunda bolha do gesto e novamente (Tab. 5 e Fig. 7). 
 

Tabela 5– Movimento de derivação gestual textural aplicado na derivação e1. 

 
 

 
Figura 7 – Indexograma do gesto derivado e1. Gráfico produzido pelo programa PARSEMAT 

(GENTIL-NUNES, 2004). 
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Conclusão 
 

O processo estabelecido apresentou resultados comprovando que (...) o uso 
do indexograma propicia o estabelecimento de relações entre a análise tradicional e 
a análise particional, obtendo vantagens para ambas (GENTIL-NUNES, 2009, p110).  
Isto quer dizer que levando em consideração o particionamento rítmico, existe fina 
relação entre os dados revelados pela AP e as análises formais tradicionais. Entretanto, 
as outras formas de particionamento (melódico e por eventos), utilizados em recentes 
pesquisas (MOREIRA, 2013; GENTIL-NUNES, 2012), parecem corroborar com esta 
conclusão. 

Após a utilização do movimento como ferramenta composicional, ficou 
evidenciado que do ponto de vista do particionamento rítmico, a qualidade do 
movimento de derivação gestual textural na fase de planejamento composicional é 
positiva. Foi possível realizar a transição entre as partições obtidas e suas abstrações 
na partitura musical.  
 Entretanto, o movimento ainda necessita de aperfeiçoamento em certos 
aspectos. Mesmo que o aplicativo Operadores Particionais11 (GENTIL-NUNES e 
MOREIRA, 2013) tenha servido de apoio nos cálculos realizados, a falta de um 
aplicativo computacional dedicado ao uso dos módulos de operações a fim de processar 
as partições resultantes, resulta em relativo retardamento do processo. 

Outro aspecto é a unilateralidade do movimento, pois apenas o 
particionamento rítmico é contemplado. A junção das demais aplicações particionais 
no movimento de derivação concederia ao compositor o manuseio de outros 
parâmetros como altura e timbre no tratamento textural. Isto ampliaria 
consideravelmente o campo de atuação do movimento. 

Portanto, estas conclusões apontam para futuras possibilidades de 
pesquisas, nas quais, por exemplo, seria pretendida a expansão do movimento de 
derivação gestual textural. Objetivando assim, a confluência de todas as aplicações 
particionais em um complexo composicional textural particional. 
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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. 
Palavras-chave: Composição musical; Violão; Análise Particional; Análise musical; Textura. 

 

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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Resumo: Este artigo discute um importante aspecto de um projeto de pesquisa em andamento, 
baseado nos princípios schoenberguianos de variação progressiva e Grundgestalt, a saber, a interação 
de suas duas principais ramificações, voltadas para estudos sistemáticos sob as perspectivas analítica e 
composicional. Iniciado com o objetivo de estabelecer de um modelo de análise de obras musicais 
construídas organicamente, a pesquisa produziu, além de diversos artigos publicados em periódicos e 
anais de eventos científicos (ALMADA, 2011a,b; 2012b; 2013a,b,g), um corpo conceitual, terminológico 
e de recursos gráficos que constituiu uma base para uma abordagem em sentido inverso, ou seja, voltada 
para a composição. Para tal propósito, foi criado o Sistema-Gr de composição musical (ALMADA, 2012a; 
2013 c,d,e,f), adaptando os elementos  concebidos pelo modelo analítico para suas características e 
condições específicas. Além do desenvolvimento de uma série de ferramentas computacionais de auxílio 
à composição, a nova ramificação produziu novas concepções conceituais para a pesquisa, 
fundamentadas em referenciais teóricos extramusicais, realimentando o aperfeiçoamento do próprio 
modelo que lhe deu origem. O presente artigo sumariza os principais aspectos de ambas as abordagens 
e das várias reformulações sofridas, a partir de suas interações, destacando seus principais resultados. 
Palavras-chave: música organicamente construída; variação progressiva e Grundgestalt; interação 
entre análise e composição. 

 
 
Introdução 
 

Este artigo insere-se em um projeto de pesquisa em andamento que tem 
como objetivo básico a produção de estudos analíticos e composicionais a partir dos 
princípios da variação progressiva e da Grundgestalt, ambos elaborados por Arnold 
Schoenberg (1874-1951). O presente texto tem por finalidade essencial não apenas 
apresentar um breve retrospecto das etapas de realização projeto até o momento, como 
discutir a interação entre teoria (considerando as diversas fontes e áreas de 
conhecimento envolvidas) e sua aplicação prática, representada principalmente pela 
produção de trabalhos analíticos e de composições musicais. 
 
Os princípios da Grundgestalt e da variação progressiva 
 

Constituindo provavelmente as principais das muitas contribuições de 
Schoenberg para a teoria musical, os conceitos de variação progressiva (originalmente, 
developing variation) e Grundgestalt (configuração primordial, em uma possível 
tradução) foram concebidos tanto a partir da observação analítica da obra de seus 
declarados “grandes mestres” (Bach, Mozart, Beethoven e, especialmente, Brahms) 
quanto da própria prática do compositor, caracterizada pelo tratamento motívico 
apoiado em sofisticadas técnicas de variação.1 Sucintamente, uma Grundgestalt 
consiste em um breve núcleo musical (ou uma semente, imagem que se associa 

                                                           
1 É possível associar ambos os princípios a uma concepção orgânica da criação musical, cujas bases 
conectam-se ao chamado Organicismo, corrente filosófico-científica cujas origens remontam a Platão e 
Aristóteles (FREITAS, 2012), mas que teve o apogeu durante o período romântico, especialmente entre 
os compositores austro-germânicos de tradição formalista, na qual Schoenberg se insere como autêntico 
continuador. 
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perfeitamente à concepção organicista que deu origem ao conceito) que conteria 
potencialmente o material a ser empregado na construção de uma obra. A extração e 
modelagem de tal material seriam então realizadas através das técnicas de variação 
progressiva, resultando em um crescimento gradual e “concêntrico” (ou seja, do mais 
próximo ao mais remoto, em relação ao grau de similaridade com a origem), na 
produção de gerações de variantes. A partir disto, é possível, então, considerar que a 
distinção entre obras, por assim dizer, mais e menos orgânicas residiria basicamente 
na extensão do processo derivativo e na economia de material (e, consequentemente, 
no grau de coerência obtido). Em outros termos, em uma obra musical maximamente 
orgânica, toda sua substância derivaria da origem – a Grundgestalt –, mesmo as ideias 
contrastantes (que ocupariam necessariamente os pontos mais distantes do círculo de 
variações em relação ao centro referencial). Embora tal concentração de material possa 
ser concebida apenas como idealização do processo, é possível constatar que certos 
compositores aproximam-se consideravelmente desse modelo na realização de 
algumas obras, notavelmente, Beethoven, Brahms, Schoenberg e Berg. 

 
O projeto de pesquisa 
 

Buscando justamente encontrar meios para analisar sistematicamente tais 
tipos de obras musicais, ou seja, aquelas construídas a partir de ambos os princípios 
schoenberguianos, iniciei em 2011, como coordenador, um projeto de pesquisa 
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ. A pesquisa parte de 
uma premissa básica: a existência de uma divisão no processo derivativo entre dois 
planos de operação, um abstrato e o outro concreto. Por hipótese, o plano abstrato seria 
acessível apenas pela mente do compositor, mas os eventos que nele ocorrem poderiam 
ser deduzidos pelo analista a partir da observação criteriosa de seus reflexos na 
“realidade” musical, ou seja, no plano concreto, representado em última instância pela 
partitura. O processo derivativo abstrato é, por definição, atemporal (não obedecendo 
à linearidade dos eventos, ao contrário do que ocorre no plano concreto) e pode ser 
realizado em domínios musicais isolados e independentes (contornos intervalares, 
rítmicos, contextos harmônicos etc.). A Figura 1 esquematiza as operações derivativas 
em ambos os planos, por intermédio de um exemplo musical simples. 

 
Fig.1: Esquema dos processos derivativos realizados nos planos abstrato (a) e concreto (b) 
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 A principal distinção entre eles é a existência de uma etapa preliminar no plano 
abstrato, relacionada ao processo de abstração do domínio referencial.2  

Os desdobramento desta pesquisa, concisamente descritos nas próximas seções 
deste artigo, têm como ponto de interseção, além da fundamentação nos princípios 
schoenberguianos, uma estreita associação com o pressuposto da  dualidade abstrato-
concreto. 
 
Estágio 1 – Modelo analítico (versão inicial) 
 
 Realizado entre 2011 e 2013, consistiu no gradual estabelecimento e 
consolidação de conceitos, simbologia, terminologia e recursos gráficos com finalidade 
de permitir análises sistemáticas de obras musicais construídas organicamente. 
Denominado Modelo de Análise Derivativa (daqui em diante, AD), subdividiu-se em 
duas abordagens básicas, de acordo com os propósitos que se apresentaram: (1) análise 
derivativa temática, voltada para o reconhecimento de relações entre os temas de uma 
dada obra musical e sua Grundgestalt, buscando ainda evidenciar processos de 
variação progressiva em suas construções;3 (2) análise derivativa estrutural, que 
pretende examinar a influência do emprego de processos derivativos na estruturação 
de uma composição, com a ajuda de adaptações de aspectos da análise schenkeriana.4  
 Em sua fase inicial, a consolidação do AD foi direcionada aos processos 
derivativos no plano abstrato. Em suma, é possível estabelecer a seguinte sequência de 
etapas empregadas na preparação do trabalho analítico de uma dada obra musical: 
 

[1] Identificação da Grundgestalt – é um procedimento relativamente longo e 
trabalhoso, pois requer do analista uma considerável familiaridade com o objeto 
de estudo, bem como uma observação atenta e criteriosa dos possíveis 
desdobramentos da ideia básica, a partir dos eventos presentes na partitura 
(cujas origens devem ser, portanto, rastreadas até a origem). Desnecessário 
dizer que existe, normalmente, uma grande margem de subjetividade envolvida 
nessa etapa, podendo resultar em interpretações distintas de análise para 
análise da mesma obra; 

[2] Segmentação da Grundgestalt em componentes independentes, caso estes 
tenham nitidamente repercussões derivativas no decorrer da peça; 

[3] Abstração dos componentes (em geral, considerando os domínios intervalar e 
rítmico); 

[4] Proposição (hipotética) de variantes abstratas e de seus eventuais 
desdobramentos, visando fornecer uma base para a etapa seguinte; 

[5] Identificação das variantes concretas (ou seja, resultantes da combinação de 
variantes abstratas) na partitura, o que corresponde à análise derivativa 
propriamente dita.  

 
A versão inicial do AD apresentava alguns problemas e limitações que 

seriam posteriormente contornados através de aperfeiçoamentos, levando à 
elaboração da versão atual (ver mais adiante). Entretanto, seu corpo conceitual serviu 
de base para nova ramificação da pesquisa, a partir de uma estratégia em engenharia 

                                                           
2 Embora, em tese, diversos parâmetros musicais possam ser considerados como domínios para 
derivação abstrata, na prática observa-se a predominância de dois tipos: os contornos intervalar e 
rítmico, sequências de, respectivamente, intervalos e durações. Para as convenções algébricas e gráficas 
atualmente adotadas para identificação deste e dos demais elementos do modelo analítico, ver MAYR & 
ALMADA (2014). 
3 Para estudos analíticos relacionados a esta abordagem, ver ALMADA (2011a, 2011b). 
4 ALMADA (2013b, 2013f). 
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reversa, ou seja, com o estabelecimento das necessárias condições para a composição 
sistemática a partir dos princípios de variação progressiva e Grundgestalt.  

 
Estágio 2 – Sistema-Gr 
 

A abertura de tal ramificação aconteceu em meados de 2012, com a criação 
do Sistema-Gr (S-Gr) de composição musical, cuja finalidade essencial é promover a 
produção sistemática de variantes a partir de uma célula musical básica, visando 
primordialmente uma construção maximamente orgânica e econômica (ou seja, com 
todo o material provindo da célula referencial). A partir de tais propósitos, tornou-se 
evidente que a tarefa somente seria exequível com ajuda de ferramentas 
computacionais. Foram então iniciadas pesquisas voltadas para a programação de 
algoritmos e funções destinadas ao processo derivativo, uma longa fase que resultou, 
após inúmeras tentativas, retomadas e aperfeiçoamentos, em um grupo de aplicativos 
computacionais que formam o assim chamado complexo geneMus (gM). Os aplicativos 
(ou módulos) obedecem a uma organização sequencial e complementar, sendo em 
número de quatro. Resumidamente, suas funções são as seguintes: 

 
[1] A partir da ideia básica, produção paralela de variantes abstratas, considerando 

os domínios intervalar e rítmico, durante um número indefinido de gerações, a 
partir da aplicação de algoritmos de transformação (p.ex., inversão). O usuário 
seleciona as variantes mais adequadas às suas intenções construtivas, 
preservando-as como formas referenciais para a produção de novas variações; 

[2] Recombinação das variantes abstratas (em pares intervalar-rítmico), gerando 
unidades de formas concretas (como motivos convencionais). Nesta fase, o 
usuário pode também eliminar variantes “mal formadas”, a partir de critérios 
diversos; 

[3] Concatenação das variantes do módulo [2], formando estruturas de maior 
extensão e complexidade, cujas unidades básicas podem ser modificadas 
através de transposição, deslocamento métrico e supressão de elementos; 

[4] Produção de gerações de variantes a partir das formas construídas no módulo 
[3], através da aplicação de algoritmos.  

 
Como se observa, a diferenciação entre os planos, presente na premissa 

básica da pesquisa, é estritamente observada na organização dos módulos. A partir 
disso, o processo de derivação abstrata (que ocorre no módulo [1]) passou a ser 
formalmente identificado como variação progressiva de primeira ordem (ou VP1), 
enquanto o desenvolvimento das estruturas no plano concreto (módulo [4]) recebeu a 
denominação de variação progressiva de segunda ordem (ou VP2). 

A consolidação do sistema (e de gM) contou ainda com a incorporação de 
outras fontes referenciais, além dos princípios schoenberguianos, que acabaram 
moldando a ramificação composicional, distanciando-a consideravelmente do tronco 
analítico que lhe deu origem, principalmente quanto a questões terminológicas.5 As 
principais teorias (e respectivos autores) que passaram a fazer parte da pesquisa, bem 
como as naturezas de suas contribuições, são as seguintes:6 

 Teoria Geral dos Sistemas e da organização hierárquica (Ludwig Bertanlanffly, 
Herbert Simon e Douglas Hofstadter) – terminologia básica e estrutura do S-
Gr; 

                                                           
5 Aspecto a ser examinado mais adiante. 
6 Para as referências completas, ver a seção de bibliografia deste artigo. 
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 Teoria dos Algoritmos Genéticos (Przemyslaw Prusinkiewsky & Aristides 
Lindenmayer) – estrutura dos algoritmos que formam gM; 

 Biologia Evolutiva e Genética (Richard Dawkins) – conceituação e terminologia; 
 Teoria dos Números (Nagel & Newman) – classificação genealógica das 

variantes. 
 

Como resultados da pesquisa neste estágio foram produzidos, além de obras 
musicais7 e artigos publicados em periódicos e anais de congressos,8 dois importantes 
novos conceitos: o coeficiente de similaridade e a curva derivativa.  O coeficiente 
(abreviado como Cs) é um índice que mede o grau de parentesco de uma dada variante 
em relação à forma referencial. É expresso como um número real limitado entre zero 
(contraste máximo) e um (relação de identidade). A curva derivativa é um recurso 
gráfico que apresenta o comportamento do material empregado em uma peça musical 
quanto ao aspecto derivativo. É plotada em um sistema de eixos ortogonais, em que o 
horizontal refere-se à grandeza tempo (e forma da peça) e o vertical é calibrado na 
escala do coeficiente de similaridade.  

Tais novos rumos da pesquisa acabaram por levar a uma atualização do 
modelo analítico, recentemente iniciada, cujos elementos essenciais são apresentados 
a seguir. 

 
Estágio 3 – Modelo analítico (versão atual) 
 

A reformulação do AD consistiu basicamente na incorporação das bases 
biológico-evolutivas introduzidas no S-Gr, o que se refletiu não apenas em adaptações 
terminológicas, como influenciou aspectos mais profundos, de cunho conceitual, 
resultando em novos desdobramentos para a pesquisa.9 

Como primeira aplicação da nova versão do AD foi selecionada uma obra de 
compositor romântico brasileiro Leopoldo Miguéz (1850-1902), sua Sonata para 
Violino e Piano Op.14, em Lá maior.10 Tal estudo, por sua vez, provocou outras 
reformulações e aperfeiçoamentos do método analítico, a partir das situações musicais 
encontradas, o que será, por certo, devidamente consolidado em aplicações futuras.11 

A Tabela 1 apresenta o grupo dos principais conceitos que caracterizam a 
pesquisa como um todo, explicitando as particularidades terminológicas das duas 
ramificações, AD e S-Gr (como se pode observar, as distinções são quase todas apenas 
superficiais, associadas às características específicas de cada abordagem).  

 
 

                                                           
7 São as seguintes, na ordem cronológica de conclusão: Entropia (Carlos Almada), para flauta e piano; 
Iluminura II (Azael Neto), para vibrafone; Três Miniaturas (Carlos Almada), para trompete e piano; 
Hápticos (Jorge Santos), para quinteto de sopros e Sombras (Fábio Monteiro), para banda sinfônica. 
8 Ver ALMADA (2012; 2013c; 2013d; 2013e) e CARVALHO NETO & ALMADA (2013). 
9 Por questão de espaço e escopo, não é possível tratar neste artigo de tais novas perspectivas. Além 
disso, é preciso registrar outra importante ramificação originada do Sistema-Gr, destinada ao estudo da 
variação no gênero choro, buscando a composição algorítmica de choros idiomáticos ao estilo de 
Pixinguinha. De tal subprojeto, realizado em nível de Iniciação Científica na UFRJ, e contando como 
membro pesquisador o graduando em Composição Pedro Zisels Ramos, resultaram na publicação de 
alguns artigos (ALMADA, 2013a; ALMADA, 2014; RAMOS, AVELLAR & ALMADA, 2014 ). 
10 A análise dessa obra faz parte de um dos capítulos de uma dissertação de mestrado, em fase conclusiva, 
de autoria de Desirée Mayr. A descrição das novas bases do modelo está presente em MAYR & ALMADA 
(2014), artigo recentemente publicado. 
11 É preciso registrar que adaptação das inovações introduzidas pela ramificação composicional na 
analítica não está ainda completa. A principal lacuna a ser preenchida consiste em encontrar uma 
maneira eficaz e precisa de incorporar no processo de análise a quantificação de similaridade (ou seja, o 
índice Cs), um dos mais importantes subprodutos do S-Gr. 
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Tab.1 – correspondências terminológicas e conceituais entre AD (versão atual) e S-Gr 

 
 
Considerações finais 
 

Concluindo este retrospecto, é possível considerar a longa trajetória em arco 
percorrida pela pesquisa (AD→S-Gr→AD) como um processo de intenso 
enriquecimento, por intermédio de retroalimentação de conceitos e ideias, resultante 
da incorporação de novas fontes referenciais (quase todas extramusicais) e, não menos 
importante, do constante trade-off entre teoria e prática, uma verdadeira mola 
propulsora para os novos caminhos. A Figura 2 resume as etapas sucintamente 
apresentadas nas seções anteriores, permitindo a visualização do amplo painel 
resultante de tal trajetória, até o presente momento. 
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Fig.2: Painel geral evolutivo da pesquisa, incluindo teorias referenciais, contribuições entre as 

ramificações e principais produtos, entre estudos analíticos e composições 
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Resumo: Dando continuidade aos estudos sobre a influência das matrizes teóricas na produção 
brasileira de música eletroacústica, apresentamos os critérios utilizados para a tabulação das respostas 
de um questionário que visa, entre outros aspectos, a mapear a influência das novas contribuições 
teóricas em compositores que pratiquem ou tenham praticado o gênero eletroacústico em algum 
momento de suas carreiras. Como critério para a tabulação, buscamos hierarquizar os dados para que 
possamos identificá-los dentro de uma “árvore de famílias referenciais”, procurando compreender cada 
referencial como um novo desdobramento dos referenciais históricos. Esse critério nos permitirá uma 
maior fluidez na investigação e análise, onde considerações serão feitas e questões levantadas a partir 
dos dados tabulados. 
Palavras-chave: Música brasileira; Música eletroacústica; Música concreta; Música eletrônica; Música de 
computador 

 
Apresentação 
 

Este trabalho é um desdobramento de uma pesquisa desenvolvida pelo 
grupo de pesquisa Oficina de Música Contemporânea da UFRJ, orientado pelo Prof. 
Dr. Rodrigo Cicchelli Velloso, que desde 2008 vem pesquisando os referenciais 
teóricos da música eletroacústica – Musique Concrète, Elektronische Musik e 
Computer Music – e sua influência sobre a produção brasileira.  
Neste artigo, estamos dando um primeiro passo que oferecerá suporte para uma nova 
pesquisa  que já vem referenciada em trabalhos1 publicados pelo grupo. Trata-se de 
uma nova tabulação, criterização e hierarquização dos dados recolhidos de um 
questionário que tem como objetivo principal o mapeamento, estudo e pesquisa dos 
referenciais recentes citados pelos compositores brasileiros de música eletroacústica. 
 
Histórico 

                                                           
1 Este estudo parte de uma atividade de pesquisa cujas etapas de elaboração foram objeto de publicações 
anteriores. Para a fase inicial, ver: VELLOSO, Rodrigo Cicchelli et all. Referenciais Teóricos da Música 
Eletroacústica Brasileira Contemporânea: apontamentos iniciais. In: COLÓQUIO DE PESQUISA DA 
PÓS- GRADUAÇÃO, 8., 2008, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: PPGM/EM/UFRJ, no prelo. Para 
as considerações em torno do questionário distribuído a compositores, ver: VELLOSO, Rodrigo Cicchelli 
et alii. Referenciais Teóricos da Música Eletroacústica Brasileira Contemporânea: acerca de um 
questionário. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MÚSICA, XIX., 2009, Curitiba. Anais. Curitiba: ANPPOM, 2009, p. 501-504. Sobre a influência das 
matrizes históricas sobre a produção brasileira, ver: VELLOSO, R. Cicchelli; MACHADO DE BARROS, 
Frederico. Referenciais Teóricos da Música Eletroacústica Brasileira e a influência das matrizes teóricas. 
Revista do Programa de Pós Graduação – Mestrado em Música UFG, Goiás, v. 14, n.1, 2014. 
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Os trabalhos já publicados pelo grupo tratam da influência das matrizes 

históricas sobre os compositores brasileiros, e foram avaliados por meio de um 
questionário que visa, entre outros aspectos, a mapear como essas contribuições 
teóricas tomam parte na produção de compositores que praticam ou praticaram  o 
gênero eletroacústico em algum momento de suas carreiras, além do caráter de suas 
produções nos últimos cinco anos. O questionário foi enviado para sessenta e quatro 
compositores. Destes, quarenta e cinco responderam, o que correspondeu a 70% do 
universo consultado.  

Tal questionário foi intitulado Matrizes Teóricas e levou em consideração a 
busca de dados como: produção recente, tempo de atuação como compositor, média 
de livros específicos lidos, conhecimento do legado teórico, vínculo universitário, a 
influência sobre a produção composicional e o acesso à literatura ligada a Musique 
Concrète, Elektronische Musik e Computer Music.  

No mesmo questionário respondido pelos compositores, havia um espaço 
para que eles indicassem contribuições teóricas abrindo a possibilidade de que fossem 
apontadas outras matrizes, além das já previstas. Foi a partir desses novos dados 
recolhidos que nos propusemos a uma nova pesquisa e, mais especificamente, ao 
desenvolvimento de critérios e de uma hierarquização para uma nova tabulação que 
leva em conta apenas, e tão somente, as contribuições teóricas “recentes”, que tiveram 
importância para os  compositores brasileiros de música eletroacústica.  
 
Nova Tabulação 
 

Inicialmente recolhemos os dados que nos interessavam do questionário e 
os inserimos em uma tabela primária. Esses dados consistem nos termos utilizados 
pelos compositores que caracterizem outros referenciais teóricos que não os já 
apresentados no questionário. Importante dizer que fomos fiéis aos termos citados 
pelos compositores (fig. 1) e os organizamos como um glossário (explicitado mais 
adiante), que também será utilizado pelo grupo em trabalhos futuros envolvendo o 
mesmo tema. 

 

 

Fig.1 Lista primária dos termos 

Ao acessarmos esses termos, observamos que não havia uniformização 
sobre seus significados, dentro e fora do nosso grupo de estudo. Decidimos então 
pesquisar seus significados e os organizamos em um glossário, em ordem alfabética, 
com o intuito de uniformizar e informar o conteúdo de cada termo. Muitas vezes eles 
têm muitas ramificações, mas tentamos cobrir o campo de estudo em que se encontram 
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com informações complementares sempre que possível. Esse trabalho complementar 
foi desenvolvido a partir da bibliografia indicada pelos próprios compositores no 
questionário. Inserimos uma versão resumida do glossário (ver ANEXO 1) para uma 
rápida referência. O arquivo contendo a versão completa do glossário pode ser 
encontrado em  <http://1drv.ms/1ClzaY0> 

 Uma informação obtida a partir das respostas ao questionário foi a 
verificação dos termos mais citados relacionados a nossa pesquisa: 
Espectromorfologia2  (Dennis Smalley) e Soundscape3  (Murray Schaffer). A partir 
dessa informação, sentimos a necessidade de buscar um critério para uma 
hierarquização que nos permita, em um primeiro momento, identificar afinidades 
entre os termos recolhidos. Resolvemos então utilizar as três matrizes teóricas 
históricas (Musique Concrète, Elektronische Musik e Computer Music) como “famílias 
referenciais”. Com base nesse critério, observamos que poderíamos agrupar termos 
pertencentes a uma ou mais famílias. Por exemplo: a Espectromorfologia de Dennis 
Smalley é considerada pelo próprio autor como um desdobramento da tipomorfologia 
de Pierre Schaeffer4. Assim, sua classificação como Musique Concrète é aplicada em 
nossa tabulação. No caso dos dois termos mais citados – Espectromorfologia e 
Soundscape – teremos em ambas uma afinidade explicitada por seu caráter 
morfológico e perceptivo. Estariam inseridos na mesma família da Musique Concrète.  

Alguns termos têm uma maior complexidade em sua significação gerando 
ambiguidade, como por exemplo: Plunderphonics5, que pode significar qualquer 
música construída tomando-se uma ou mais gravações de áudio existentes e alterando-
as (montagem e edição) de tal forma que se configurem em uma nova composição. 
Podemos considerar uma forma de colagem de sons acústicos ou eletrônicos. Então 
temos o termo Plunderphonics, com suas características relacionadas à montagem e 
edição – digital ou não – do áudio, inserido em duas “famílias”: Musique Concrète e 
Computer Music (fig. 2). Há uma flutuação natural entre os termos, mas tal critério 
nos ajudará a entender melhor as suas afinidades e, em um futuro próximo, estudar 
novas relações entre eles.   

 

 
Fig. 2 Exemplo das associações dos termos com as “famílias referenciais” 

 
Apenas para exemplificar a grande variedade encontrada na formação e nos 

referenciais dos compositores brasileiros pesquisados, é interessante observar que 
alguns compositores citaram termos extramusicais tais como: Cognição ecológica e 
Teorias da Mente Incorporada. Outros citaram Psicoacústica, Heurística Musical, 
Acústica Arquitetural, Live Electronics, etc.  

 

                                                           
2 Ver Glossário. 
3 Ver Glossário. 
4 Pierre Schaeffer – (1910–1995). Pai da música concreta, o compositor francês Pierre Schaeffer foi um 
dos artistas mais visionários do pós-guerra. Criando “mosaicos de som” abstratos divorciados da teoria 
musical convencional, ele foi o pioneiro de uma revolução sonora que continua a ressoar em toda a 
paisagem cultural contemporânea. 
5 Ver Glossário 
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Concluindo 

 
Temos plena consciência de que as classificações dos referenciais recentes,  

inseridos em uma árvore de “famílias referenciais” podem – e devem – provocar 
algumas diferenças nas classificações de cada individuo, já que os significados dos 
mesmos termos “flutuam”, sob vários aspectos. Isso também acontece dentro do nosso 
recorte teórico/histórico, ou seja, nas três matrizes históricas (Musique Concrète, 
Elektronische Musik e Computer Music). Os critérios escolhidos por nós para uma 
hierarquização sugerem essa flutuação como algo positivo – como um pêndulo móvel 
– já que não há uniformização dos significados de alguns termos citados pelos 
compositores, além deles próprios se entrecruzarem em vários momentos. 

Acreditamos que com esse exercício, envolvendo a coleta de novos dados, a 
montagem da tabulação e sua criterização, estaremos facilitando os cruzamentos de 
informações, a busca de regularidades, a identificação e o relacionamento entre as 
“famílias referenciais” encontradas, levando-se em consideração as novas matrizes 
teóricas em relação às obras históricas. Importante observar que esta tabulação, 
juntamente com o glossário produzido, servirá de suporte para outra pesquisa, que será 
empreendida pelo grupo em um futuro próximo. 
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ANEXO 1 

 
1 Psicoacústica:  é o estudo científico da relação entre som, percepção e psicologia 
da música.  
2. Sistemas de afinação: A evolução dos Sistemas de Afinação pode ser dividida em 
três momentos. A afinação Pitagórica, que esteve presente da Idade Média até o 
surgimento do temperamento durante o Período Barroco. Segue o aparecimento de 
alguns sistemas temperados de mais de 12 divisões por oitava, denominados de 
Divisões Múltiplas e finalmente o desenvolvimento de tais sistemas no contexto do 
Século XX.  
3. Análise espectral: Da mesma maneira que uma imagem pode ser descrita como 
uma mistura de cores (frequências na parte visível do espectro eletromagnético), um 
objeto sonoro pode ser descrito como uma mistura de vibrações acústicas elementares. 
Um caminho para “dissecar” o som seria considerar a contribuição de vários 
componentes, cada um correspondendo a uma taxa da variação da pressão do ar. À 
aferição do equilíbrio desses componentes chamamos “análise espectral”. 
4. Cognição Ecológica: James J. Gibson (1904-1979, EUA) foi um psicólogo 
“experimentalista”, pesquisador norte-americano que estudou o comportamento e 
percepção humanos. Ele nos apresentou o que chamou de “uma abordagem ecológica 
para a psicologia”. Diferentemente do pensamento secular de filósofos e cientistas de 
que nós não estamos preocupados com o que nos cerca, mas somente com as suas 
representações, na teoria da percepção direta, de Gibson, a percepção não é puramente 
subjetiva mas baseada em uma “informação ecológica”, que é externa aos organismos 
e específica desses ambientes. Desde 1950 ele argumenta que os valores são muito mais 
“públicos” do que “privados”, e o mundo social é baseado em um genuíno ambiente 
compartilhado.  
5. Espectromorfologia: Termo utilizado por Denis Smalley que o descreve como 
sendo não uma teoria ou método de composição, mas uma ferramenta descritiva 
baseada na escuta. Os conceitos da espectromorfologia discutem a percepção de fontes 
sonoras, a percepção do gesto e de textura musical, a percepção de variações no 
espectro de um som qualquer e a relação som/ruído em música eletroacústica, sempre 
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interpretando o som em termos de seu espectro e de suas mudanças no tempo 
(morfologia).  
6. Estética: Na visão de Marc Jimenez (Filósofo francês) destaca-se a fundação da 
estética como disciplina autônoma, identificando-a como acontecimento de alcance 
considerável, não apenas por ter-se inventado um novo vocabulário capaz de esclarecer 
um saber até então nebuloso ou, talvez, pelo acréscimo a um novo ramo da ciência, 
mas, principalmente, por iluminar o olhar dos contemporâneos sobre a arte do 
passado, artistas e obras de sua época.  
7. Poética: Como disciplina teórica, a poética é o estudo das obras literárias, 
particularmente as narrativas, que visa a esclarecer suas características gerais, a sua 
literalidade, criando conceitos que possam ser generalizados para o entendimento da 
construção de outras obras.  
8. Filosofia: literalmente “amigo da sabedoria” ou “amor pelo saber”. É o estudo de 
problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos 
valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a 
filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos 
racionais; por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas por geralmente não 
recorrer a procedimentos empíricos em suas investigações. Entre seus métodos, estão 
a argumentação lógica, a análise conceptual, as experiências de pensamento e outros 
métodos a priori. A Filosofia é o saber mais abrangente. A partir dela, são 
fundamentados e desenvolvidos os projetos educacionais e as pesquisas, bem como 
embasa-se, inclusive, a consultoria a instituições científicas, artísticas e culturais.  
9. Heurística Musical: Heurística é um método ou processo criado com o objetivo 
de encontrar soluções para um problema. É um procedimento simplificador (embora 
não simplista) que, em face de questões difíceis envolve a substituição destas por 
outras de resolução mais fácil a fim de encontrar respostas viáveis, ainda que 
imperfeitas.  
10. Estudo da percepção espacial do som: Todos os objetos do nosso mundo 
perceptivo são distintos no tempo e no espaço e têm propriedades distintas, ou seja, 
eles aparecem em determinados momentos, em certas posições, e estão equipados com 
qualidades específicas. O que é válido para todas as percepções, por conseguinte, 
também se aplica ao que se pode ouvir - ou seja, o que devemos chamar de sequência 
de eventos auditivos (ou eventos auditivos seguidos). Quem ouve um som através de 
um alto-falante vivencia, por exemplo, um evento auditivo relacionado a um alto-
falante, que é perceptivelmente presente durante um determinado período de tempo, 
em uma determinada região do espaço, e possui certas propriedades, tais como a 
sonoridade específica, altura, timbre, etc. 
11. Gestão do espaço em sistemas de imersão: Imersão sonora é a capacidade 
de envolver o ouvinte por um campo sonoro, criando a percepção de se estar imerso 
em um ambiente acústico, tendo os sons (as fontes sonoras) distribuídos e 
posicionados ao redor. 
12. Acústica arquitetural: Os especialistas de acústica arquitetônica estudam o som 
em recintos fechados.  
13. Interdisciplinary Involvement and Community Spaces: É um projeto 
intensivo de 3 anos que envolve áreas artísticas que recebem pouca atenção nos 
currículos das instituições de ensino superior. Destina-se a ajudar os alunos de 
diferentes disciplinas a reunir e expandir as suas habilidades, colaborar de forma 
inovadora e trabalhar em uma dimensão social.  
14. Intervenções sonoras em espaços públicos: Buscando utilizar o som de 
modo diferenciado, privilegiando questões que expandem os problemas típicos da 
música (ritmo, harmonia, etc), a arte sonora tem no espaço um amplo campo de 
exploração estética. A relação entre som e ambiente permite uma multiplicidade de 
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possibilidades poéticas: a ocupação espacial, a criação plástica, o conceito de escultura 
expandida, a tridimensionalidade e a sensação volumétrica, assim como as questões de 
localização geográfica.  
15. Linguagem da música eletroacústica, na linha inglesa: Compositores 
como Simon Emmerson, Denis Smalley, Trevor wishart, Jonathan Harvey.  
16. Linguística: Ciência que estuda os fenômenos relacionados à linguagem verbal 
humana, buscando entender quais são as características e princípios que regem as 
estruturas das línguas do mundo.  
17. Semiótica: Ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e 
qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significado e de sentido.  
18. Fonética: Ramo da Linguística que estuda a natureza física da produção e da 
percepção dos sons da fala humana. Preocupa-se com a parte significante do signo 
linguístico e não com o seu conteúdo. Divide-se em Fonética Articulatória, Fonética 
Acústica, Fonética Auditiva e Fonética Instrumental.  
19. Fonologia: do Grego phonos = voz/som e logos = palavra/estudo. É o ramo da 
Linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função 
no sistema de comunicação linguística.   
20. Live Electronics: Qualquer tipo de música que inclui o uso de dispositivos 
geradores de sons eletrônicos e computadores. Pode incluir ou não o uso de material 
pré-gravado ou samples. São desdobramentos: Laptronica, Improvisação 
Eletroacústica, Live Coding. 
21. Noise Music: A noise music inclui uma grande variedade de estilos musicais, e 
em sua prática composicional, o ruído é um aspecto primordial. Muitos artistas não só 
constroem seus próprios dispositivos geradores de ruído, mas também os seus próprios 
equipamentos de gravação e software personalizado. Em termos mais gerais a noise 
music pode conter aspectos como a improvisação, técnica estendida, cacofonia e 
indeterminação, e em muitos casos, o uso convencional da melodia, harmonia, ritmo e 
pulso é por vezes dispensado. 
22. Novas técnicas de síntese e processamento de sinal: trata-se da sigla 
DAFX, que significa Digital Audio Effects. É também o nome do projeto de pesquisa 
europeu para cooperação e transferência científica, a EU-COST-G6. Os 
processamentos para áudio (Audio Effects) são usados por aqueles que estão 
envolvidos na geração de sinais digitais (musicais), que fundem-se ao uso de técnicas 
de microfonação e são enviados a processadores de efeito que sintetizam, gravam, 
produzem e difundem esses sinais. 
23. Paisagem Sonora (Soundscape): Soundscape é um neologismo criado pelo 
autor R. Murray Schafer, e que tem sido consensualmente traduzido, nos países 
latinos, por “paisagem sonora”. A paisagem sonora é, segundo o autor, o ambiente 
sonoro. Tecnicamente, qualquer porção do ambiente sonoro vista como um campo de 
estudos.  
24. Plunderphonics: Termo cunhado pelo compositor canadense John Oswald em 
1985, em seu artigo Plunderphonics ou Audio Piracy. Desde então tem sido aplicado a 
qualquer música feita tomando uma ou mais gravações de áudio existentes e alterando-
as de alguma forma para fazer uma nova composição. Plunderphonics pode ser 
considerado uma forma de colagem de sons. 
25. Remix: Significa tomar artefatos culturais, combinar e manipulá-los em novos 
tipos de mixagens criativas.  
26. Sampling: Na linguagem popular, sampling significa fazer uma gravação digital 
de um som relativamente curto. O termo “sampling” deriva de noções pré-
estabelecidas de “digital samples” (amostragem digital) e sampling rate (taxa de 
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amostragem). Samplear instrumentos, com ou sem teclas, são ações largamente 
utilizadas. 
27. Teorias de Análise e Composição: Levando-se em consideração a bibliografia 
indicada pelos compositores no questionário, foi citado o compositor Inglês Trevor 
Wishart (1946) que tem contribuído com a composição em áudio digital, em meios 
fixos e interativos. Ele também tem escrito extensivamente sobre o assunto que chama 
de "arte sonora", e contribuiu para a concepção e implementação de ferramentas de 
software usadas na criação de música digital: o Composers Desktop Project. 
Trabalha o conceito de landscape e as relações entre os espaços acústicos reais e 
virtuais e os objetos inseridos dentro deles, além de estudos sobre o dicurso metafórico. 
28. Teorias da mente incorporada: A noção de mente incorporada é aquela que 
afirma que a cognição depende da ação, principalmente no que se refere à percepção. 
O organismo não é um receptor passivo de estímulos do ambiente. Seu ambiente de 
percepção é recortado pela sua forma de atuar (agir) e interagir com o ambiente. É por 
estar incorporado e atuante no ambiente que a percepção se torna possível. Em outras 
palavras, uma mente incorporada é aquela que percebe o mundo por estar situada nele 
em constante ação; situada pelo corpo (incorporada) e agindo com o corpo (atuação 
carnal). 
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Resumo: No presente artigo, é apresentado o Contorno Textural, cujo conceito se dá a partir de uma 
nova aplicação da Teoria dos Contornos Musicais, no campo textural, através dos conceitos da Análise 
Particional de Gentil-Nunes e Carvalho (2003). O Contorno Textural utiliza o conceito de abstração dos 
níveis absolutos de uma estrutura musical, proposta pela Teoria dos Contornos, e os aplica na 
organização hierárquica da complexidade textural. Tal proposta permite a realização de um estudo mais 
aprofundado das progressões texturais. São apresentadas algumas das ferramentas e conceitos 
elaborados durante a pesquisa, explicando o processo de desenvolvimento das funções computacionais 
usadas na implementação do aplicativo Jacquard (MOREIRA, 2015a). Como exemplo de aplicação 
analítica é demonstrado a análise textural de um trecho da Introdução do 4º movimento do Quarteto de 
cordas, op. 95, de Beethoven.  
Palavras-chave: Teoria dos contornos; Análise particional; Progressões texturais; Ferramentas 
computacionais. 

 

Introdução 

O Contorno Textural tem o objetivo de fornecer uma nova perspectiva para 
a análise textural a partir da mediação entre a Análise Particional (GENTIL-NUNES e 
CARVALHO, 2003) e a Teoria dos Contornos (MORRIS, 1987 e 1993). Através de 
diferentes gráficos e outras ferramentas conceituais originais, o Contorno Textural 
propõe um estudo das progressões texturais a partir de curvas de complexidade em 
função do tempo. Tal conceito está sendo testado e desenvolvido em estudos anteriores 
(MOREIRA, GENTIL-NUNES e ALMADA, 2013; MOREIRA, 2013; MOREIRA e 
GENTIL-NUNES, 2014; MOREIRA, 2014 e MOREIRA, 2015b), dentro do Grupo 
MusMat, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ.  

Durante a pesquisa foram desenvolvidos três aplicativos computacionais1 
com o objetivo de facilitar a implementação do Contorno Textural, tanto em sua 
vertente analítica quanto composicional: 
 

a) Operadores Particionais (GENTIL-NUNES e MOREIRA, 2013) – 
fornece ferramentas para o planejamento composicional da progressão 
textural a partir da aplicação dos operadores particionais (GENTIL-
NUNES, 2009); 

b) Contour Analyzer (MOREIRA, 2014) – permite a análise e manipulação 
de contornos generalizados (através da inserção manual) ou melódicos 
(através da leitura de arquivo MIDI monofônico); 

c) Jacquard (MOREIRA, 2015a) – realiza a análise textural a partir de 
arquivos MIDI, gerando gráficos, índices e tabelas, além de possibilitar 
o planejamento composicional do Contorno Textural.  

 
 
 
 

                                                           
1 Todos os aplicativos estão disponíveis em www.musmat.org 
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Contorno Textural 
 

O conceito de contorno musical desenvolvido pela Teoria dos Contornos 
consiste na abstração dos valores absolutos de um parâmetro musical e sua 
representação através da ordenação numérica ascendente, de tal forma que a distância 
real entre os elementos não adjacentes é relativizada. A numeração é feita a 
sequencialmente de zero (parâmetro de menor valor) até n-1 (no qual n é o número de 
elementos diferentes). Tal notação permite a aplicação de operações de manipulação 
canônicas (inversão, retrogradação e retrogradação da inversão).  

Robert Morris (1987, p. 282) afirma que qualquer parâmetro musical que 
permita uma ordenação linear pode ser expresso em um contorno. Assim, diferentes 
autores propuseram a aplicação a diferentes parâmetros musicais como: a melodia, o 
ritmo, a densidade de acordes, a dinâmica, a textura, entre outros2.  

Embora Robert Clifford (1995) tenha proposto um contorno textural, sua 
abordagem se difere da presente pesquisa no conceito de textura empregado. Para 
Clifford, a textura é a organização de eventos sonoros (pitch events) e o contorno 
textural é formado pelos movimentos destes eventos dentro do espaço de alturas (pitch 
space). Na presente pesquisa, o termo textural está relacionado à qualidade das 
relações entre os componentes sonoros, tendo como base a definição de Wallace Berry 
(1976). 

A partir da junção da metodologia de representação das interações entre as 
diferentes partes da trama sonora através de números proposta por Berry e a Teoria 
das Partições de Inteiros, Pauxy Gentil-Nunes desenvolveu a Análise Particional (AP – 
2009). A AP apresenta ferramentas e conceitos que tornam a análise textural mais 
refinada e precisa, fornecendo a taxonomia exaustiva das configurações texturais que 
auxiliam tanto na análise quanto no processo composicional.  

Gentil-Nunes propôs o Reticulado de Young Particional (RYP), que além de 
apresentar a taxonomia exaustiva de 1 até uma determinada densidade-número3, 
demonstra o processo transformacional entre as partições através dos operadores 
particionais (GENTIL-NUNES, 2009, p. 45-8). O RYP também fornece o par de índices 
que contabiliza a qualidade das relações internas de cada configuração textural: 
aglomeração (a), que diz respeito ao número de relações de colaboração existente entre 
os elementos sonoros (blocos sonoros) e dispersão (d), que diz respeito ao número de 
relações de contraposição entre seus elementos (polifonia).  

O processo de dedução da ordem linear das partições e a definição das 
partições incomparáveis segue o conceito de uma estrutura particional básica chamada 
ur-mesh, formada pelo triângulo4 ([1], [2] e [12]), cuja ordem é bem clara e definida 
(Fig. 1 – MOREIRA, 2015b). Devido à característica fractal do RYP, a reprodução do 
ur-mesh a todas as estruturas produz o ranking hierárquico dos níveis. 

 

                                                           
2 Para uma revisão de literatura com os diferentes tipos de contornos, ver SAMPAIO (2012). 
3 Este termo foi cunhado por Berry (1976) e se refere ao número total dos componentes sonoros de uma 
configuração textural.  
4 As partições podem ser notadas em sua forma normal, com o número de elementos escrito 
sequencialmente (por exemplo, [1 1 1 1 2 3]) ou podem ser notadas em sua forma abreviada com um 
índice que expresse a multiplicidade da partição (por exemplo, [14 2 3] – GENTIL-NUNES, 2009, p. 11). 
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Figura 1: RYP e os níveis hierárquicos baseados na ur-mesh para densidade-número = 6. 

 
O Contorno Textural utiliza o RYP como uma espécie de espaço textural 

(textural space), no qual a ordem das partições utilizadas delineia um contorno que 
expressa a curva de complexidade textural. As partições são um conjunto parcialmente 
ordenado (poset), o que infere que algumas partições sejam incomparáveis entre si. 
Estas partições, dentro do Contorno Textural, recebem o mesmo nível de 
complexidade. O Contorno Textural é então expresso através da organização dos níveis 
do RYP em uma sequência de zero a n-1. 
 
Ferramentas computacionais 
 

Para a elaboração do aplicativo computacional Jacquard (MOREIRA, 
2015a) foram desenvolvidas, em Matlab, um conjunto de ferramentas computacionais 
que automatizam e auxiliam a implementação do Contorno Textural. A aplicação 
computacional da ur-mesh surgiu a partir da análise dos padrões dos níveis 
hierárquicos no RYP (Fig. 1). As diagonais externas do RYP formam uma sequência 
numérica linear (como por exemplo, a diagonal formada pelas partições [1], [2], [3], 
[4], [5] e [6]), assim como cada linha horizontal de uma determinada densidade-
número.  

A partir desta propriedade foram elaboradas duas funções. A primeira 
estabelece todos os níveis relativos a uma determinada densidade-número5 e a 
segunda concatena todos os níveis e partições do 1 até a uma dada densidade-número 
em uma tabela. Por exemplo, para criar a ordenação até densidade-número = 4 (d), 
cria-se a ordem das partições do número 4, 3 e 2 (a, b e c respectivamente – Fig. 2). 
 

                                                           
5 Para facilitar a concatenação os níveis de cada densidade-número são absolutos, considerando que nas 
partições mais massivas o nível é igual a ela mesma. 
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Figura 2: Ordenação das densidades-número 4, 3 e 2 (a, b e c, respectivamente) e a ordenação do 

conjunto-léxico das partições (d). 

 
A ordenação de cada densidade-número até o número 5 consiste em uma 

tabela sem partições incomparáveis, com apenas um nível para cada partição. A partir 
do número 6, no entanto, a característica parcialmente ordenada das partições 
manifesta-se através das partições h6. Assim, as partições h recebem o mesmo nível de 
complexidade, resultando na ocorrência de partições incomparáveis dentro da linha da 
densidade-número. Quanto maior a densidade-número, maior será a ocorrência de 
partições h, aumentando também a quantidade de partições compartilhando o mesmo 
índice h. O número 12, por exemplo, possuí 77 partições diferentes, tendo 22 grupos 
de partições h, que variam de duas até quatro partições por índice. Os efeitos e 
possibilidades musicais do uso das partições h, assim como a essência conceitual de 
sua existência serão abordados em trabalhos futuros.  

A tabela de níveis pode ser usada para o planejamento composicional, no 
qual o compositor pode selecionar as partições que deseja e checar qual contorno elas 
formam ou pode pensar em um contorno específico e escolher as partições que o 
formem.  

Para a aplicação analítica não é necessário calcular a tabela completa de 
níveis e partições, sendo utilizado apenas ao vocabulário textural da obra. A definição 
do nível de cada partição ocorre através da medição da distância desta para a partição 
mais massiva de sua densidade-número7. Por exemplo, a partição [2 3], está na linha 
de densidade-número 5 e se encontra a duas partições da mais massiva [5], o que indica 
que seu nível será 7. Uma vez que todas as partições do vocabulário textural recebam 
seu nível específico, basta organizá-las em uma tabela, trasladando (translation8) os 
níveis e plotando o contorno de acordo com a ordem de aparição de cada partição. 

Por exemplo, na Introdução do 4º movimento do Quarteto de cordas, op. 95 
de Beethoven (Fig. 3), a análise textural indica que o vocabulário harmônico é formado 
por nove partições diferentes (apresentadas aqui em ordem de ocorrência): [12 2], [1 

                                                           
6 As partições h são partições que compartilham do mesmo par de índices (a, d), ou seja, possuem 
equivalência de relações de colaboração e contraposição em organizações particionais diferentes.  
7 A medição da distância está relacionada ao número de iterações do operador particional transferência 
simples necessária para transformar a partição mais massiva na partição a ser analisada. Para 
compreender mais profundamente o processo transformacional deste operador particional, ver 
GENTIL-NUNES (2009, p. 47-8). 
8 Esta operação foi proposta por Marvin e Laprade (1987, p. 245) e consiste no “achatamento” do 
contorno, eliminando saltos desnecessários através da renumeração do contorno para uma amplitude 
que vá de zero até n-1. 
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3], [4], [14], [2], [13], [2 3], [123] e [3]. Esta sequência particional possui três grupos 
de incomparáveis com duas partições cada (assinaladas com chaves). Os níveis 
absolutos de cada partição devem ser transladados para que o contorno seja plotado 
(a). A versão gráfica deste trecho (b) apresenta a curva de complexidade e, a partir dela, 
é possível realizar a análise textural (Fig. 4).  

O gráfico mostra uma clara divisão entre duas partes, articulada pelo 
movimento descendente acentuado com a configuração textural mais simples (nível 
zero). Este seccionamento é alcançado de forma espelhada, com a utilização dos 
mesmos níveis em sua preparação e saída (níveis 5, 4 e 3).  
 

 
Figura 3: Trecho da Introdução do 4º movimento do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven. 

 
Com o objetivo de refinar a análise, identificando as partições 

incomparáveis do contorno, é proposto um subnível indexado ao nível principal. O 
valor deste subnível indica o número total de componentes reais da partição, ou seja, a 
quantidade de grupamentos diferentes. Por exemplo, as duas partições incomparáveis 
do quarteto de Beethoven [1 3] e [13], possuem respetivamente 2 e 3 componentes 
reais, resultando na representação de nível e subnível 3-2 e 3-3. O uso de subníveis 
indica com mais clareza qual partição foi utilizada e indica possíveis substituições de 
configurações texturais de mesmo nível, através de uma reorganização interna da 
mesma, sugerindo um trabalho compensatório. 

 

 
Figura 4: Tabela com os níveis, absolutos e relativos, e partições (a) e gráfico do Contorno Textural (b) 

do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven (Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 
Os subníveis do trecho do quarteto de Beethoven analisado (Fig. 5) torna a 

análise mais precisa. As partições que não apresentam um par incomparável recebem 
subnível = zero. Na versão gráfica sem subnível (b – Fig. 4), nota-se que a única 
partição articulada apenas uma vez é a referente ao nível zero. Na análise refinada por 
subníveis (b – Fig. 5) é revelado que a partição de nível 5-4 também é articulada uma 
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vez, o que sugere uma possível delimitação do plano textural (com os extremos menos 
recorrentes) na busca de equilíbrio através do uso mais frequente dos níveis 
intermediários. Sem os subníveis este tipo de informação se perde. 
 

 
Figura 5: Tabela com os níveis, subníveis e partições (a) e gráfico do Contorno Textural refinado (b) do 

Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven (Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 

 
Figura 6: Contorno Textural e curva de densidade-número do Quarteto de cordas, op. 95 de Beethoven 

(Gerados através do Jacquard – MOREIRA, 2015a). 

 
Outra possibilidade desenvolvida para o Contorno Textural é a plotagem da 

curva de densidade-número9 como um contorno para a comparação com o contorno 
textural (Fig. 6). É possível perceber que a primeira parte do quarteto de Beethoven 
(antes do nível zero) é realizada apenas na linha horizontal de uma densidade-número, 
pois apesar do movimento textural, o número total de vozes agindo se mantém o 
mesmo. Na segunda parte, o contorno de densidade-número delineia movimentos 
próximos ao do Contorno Textural, o que enfatiza o seccionamento proposto pelo nível 
zero. 

                                                           
9 Para uma comparação mais precisa o valor absoluto da densidade-número foi relativizado e notado 
como um contorno (de zero a n-1). 
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Conclusões 
 

A proposta do Contorno Textural torna possível o estudo aprofundado das 
progressões texturais. Por se tratar de uma representação de contorno abstrata, é 
possível encontrar relações entre progressões texturais distintas que compartilhem um 
mesmo contorno ou que estejam conectadas através de algum processo 
transformacional como as operações canônicas, rotações, variações entre outros. 

 A aplicação composicional do Contorno Textural permite um controle mais 
rígido e consciente dos gestos texturais, permitindo a recorrência de padrões ou 
variações texturais a partir do uso de partições incomparáveis. As ferramentas 
computacionais desenvolvidas durante a pesquisa auxiliam a aplicação analítica e 
composicional do Contorno Textural, facilitando a geração das tabelas e gráficos. 
Possíveis relações entre o Contorno Textural e outros tipos de contorno serão objeto 
de trabalhos futuros. 
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Resumo: Este artigo integra uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo estudar os processos 
criativos utilizados por Leopoldo Miguéz no primeiro movimento de sua Sonata para Violino e Piano 
op.14, através de abordagens analíticas associadas a aspectos estruturais harmônico-formais e da 
construção temática, para a qual é adotado o método da análise derivativa, visando evidenciar relações 
de afinidade entre os temas da obra e um conjunto de motivos básicos, evidenciando um processo de 
construção econômico e orgânico. O presente estudo descreve os princípios que fundamentam a análise 
derivativa, variação progressiva e Grundgestalt, que se originam da corrente do Organicismo. Os 
resultados sugerem que Miguéz poderia ter assimilado em sua estética composicional procedimentos 
orgânicos de estruturação temática. 
Palavras-chave: variação progressiva e Grundgestalt; Organicismo; Sonata para Violino e Piano 
op.14 de Leopoldo Miguéz; análise derivativa.  

 

Introdução 
 

O presente estudo integra uma pesquisa de mestrado em andamento, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro que tem como objetivo essencial investigar os processos construtivos 
empregados no primeiro movimento da Sonata para Violino e Piano em Lá maior 
op.14 de Leopoldo Miguéz (1850-1902), a partir de dois exames analíticos, 
considerando as estruturas formal-tonal-harmônica e temático-derivativa. Este último 
é abordado especificamente neste estudo, sendo associado ao modelo de análise 
derivativa (AD), elaborado por Carlos Almada. O artigo tem por finalidade descrever 
os princípios que fundamentam tal modelo, a saber, variação progressiva e 
Grundgestalt, ambos elaborados por Arnold Schoenberg (1874-1951), propondo ainda 
examinar as prováveis raízes de ambos os conceitos, associadas à corrente do 
Organicismo, que dominou parte do pensamento musical romântico, especialmente 
austro-germânico. 

Uma das abordagens possíveis em AD, denominada análise derivativa-
temática, consiste no exame de relações de afinidade entre temas de uma obra musical 
e de suas derivações em relação a um conjunto primordial de ideias básicas. 
Especificamente, a aplicação de tal método tem o intuito de revelar não apenas a 
existência de vínculos entre os temas (o que evidenciaria economia no emprego do 
material musical), como se tais conexões poderiam ser rastreadas a um grupo de 
elementos básicos e resultar de processos graduais de transformação, denotando uma 
concepção orgânica da estruturação musical. 

Os elementos teóricos que fundamentam a análise serão apresentados, 
considerando tanto seus antecedentes históricos (associados à corrente do 
Organicismo), quanto seus principais desdobramentos, os princípios da variação 
progressiva (originalmente developing variation) e da Grundgestalt, elaborados por 
Arnold Schoenberg.  
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O Organicismo 
 

Segundo Sérgio Freitas (2012, p.65-66), as origens do pensamento 
organicista podem ser estabelecidas em épocas bastante remotas. Conceitos como 
unidade, relação entre o todo e suas partes, crescimento orgânico, organização 
funcional dos elementos, concinidade,1 entre outros correlatos estavam presentes já na 
Antiguidade no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, mantendo-se como uma 
tradição filosófica pela era medieval, registrada, entre outros, nos escritos de Santo 
Agostinho e alcançando seu apogeu no século XIX, com reflexos que perduram até os 
dias de hoje.  

A despeito de tão remotos antecedentes, considera-se em geral que a assim 
chamada corrente filosófico-científica do Organicismo floresceu especialmente nos 
anos de 1800, associada ao Zeitgeist romântico, especificamente germânico. Suas 
bases, de acordo com Leonard Meyer (1989, p.163-217), podem ser conectadas aos 
conceitos de genialidade, originalidade, espontaneidade, inspiração, igualitarismo, 
naturalismo, bem como ao não contextualismo, ao repúdio às convenções e à noção de 
Becoming [termo que poderia ser traduzido como “devir”], em oposição a de Being 
[ser], que predominara no período precedente, sob a orientação iluminista. Tal 
oposição, vista sob o prisma específico da criação artística, denotaria uma mudança de 
referencial, da obra idealizada completa e pronta para aquela inacabada ou em aberto, 
especialmente valorizando a transformação gradual como meio preferencial de 
construção. Segundo o mesmo autor, “o Organicismo foi crucial para a história da 
música, pois forneceu as metáforas centrais da estética romântica”,2 sendo fortemente 
associado às ideias de “transformação gradual, (...), desenvolvimento progressivo (...) 
e contínuo Devir”,3 confirmando que sua influência persistiria até os dias de hoje, nos 
mais variados aspectos da vida cotidiana, como por exemplo, na preocupação com a 
natureza, na cultura hippie ou na música de vanguarda (ibid.p.190).  

Assim como o que aconteceu em relação a diversas áreas do conhecimento 
(arquitetura, sociologia, literatura etc.), a concepção organicista na criação musical 
provocou desdobramentos intensos e decisivos. Como reconhece Joseph Kerman 
(1987, p.83), embora de maneira crítica, “nenhuma das artes foi mais profundamente 
afetada pela ideologia do organicismo que a música”. A ideia de uma obra musical que 
se desenvolva, por assim dizer, biologicamente, de fato, pode ser considerada quase 
que um senso comum nos dias de hoje, embora raramente seja tratada com a devida 
profundidade.  

Para o filósofo August Schlegel, “a forma orgânica (...) é inata; ela dá forma 
e desenvolve a si própria de dentro, e a completude de seu desenvolvimento é única e 
idêntica à perfeição de sua configuração externa” 4. Implicitamente associando tal 
concepção aos revolucionários trabalhos de Goethe e Darwin sobre a natureza 
biológica e evolutiva da criação musical, Meyer afirma que “existe um processo 
contínuo no qual as potencialidades inatas da natureza se auto realizam”.5   

                                                           
1 Do latim concinnitas, significando “apuro” ou “elegância”. 
2 Organicism was crucial for the history of music because it furnishes the central metaphors for 
Romantic aesthetics. (MEYER, 1989, p.190). 
3 Gradual transformation, (…), progressive development,(…) and continuous Becoming” (grifo 
original) (ibid., p.180) 
4 The organic form (…) is innate; it shapes as it develops itself from within, and the fullness of its 
development is one and the same with the perfection of its outward form. (apud  MEYER, 1989, p.190). 
5 There is a continuing process in which the innate potentialities of nature gradually realize 
themselves. (ibid. p.196) 
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De acordo com Devon Burts (2005, p.7-8), Goethe teria representado uma 
forte influência não apenas para a consolidação do organicismo musical, como da 
própria concepção do princípio da Grundgelstalt (ver mais adiante). Suas pesquisas 
sobre a organização das plantas o levaram à formulação do conceito de Gelstalt (que 
teria importantes desdobramentos em teorias psicológicas e cognitivas no século XX), 
relacionado à apreensão imediata de uma configuração pelos sentidos, e da ideia de 
que a forma do todo pode ser definida a partir de suas partes integrantes.  

Freitas (2012, p.68) considera que os dois nomes que melhor representam 
a teorização musical dos princípios organicistas são talvez os mais influentes do 
cenário teórico-musical do século XX: Heinrich Schenker (1868-1935) e Arnold 
Schoenberg (1874-1951). Cada qual elaborou uma teoria com bases fortemente ligadas 
a uma concepção orgânica do fenômeno musical: respectivamente, a da Estrutura 
Primordial (Ursatz) e a da Grundgestalt, a qual é especialmente focalizada neste 
estudo, de acordo com os presentes objetivos.  
 
Os princípios da Grundgestalt e da variação progressiva 
 

Um verdadeiro compositor não apenas compõe um ou mais temas, mas a 
peça toda. No florescimento de uma macieira, mesmo em seu broto, o futuro completo 
da maçã está presente em todos os seus detalhes – ele só tem que amadurecer, crescer, 
se tornar uma maçã, a macieira, e seu poder de reprodução. Similarmente, a concepção 
musical do verdadeiro compositor, como a [concepção] física, é um ato singular, 
compreendendo a totalidade do produto. A forma em seu contorno básico, 
características de andamento, dinâmica, humores, das ideias principais e 
subordinadas, suas relações, derivações, seus contrastes e desvios – tudo isto está 
presente ao mesmo tempo, embora em estado embrionário. A formulação definitiva de 
todas as melodias, temas, ritmos, e muitos detalhes serão subsequentemente 
desenvolvidos a partir do poder germinador. 6 

 Para Schoenberg, portanto, a Grundgestalt (termo que pode ser livremente 
traduzido como “formato primordial”) de uma determinada peça musical 
corresponderia a uma espécie de denominador comum da visão do todo da obra, que 
surgiria na mente do compositor como um lampejo – a Ideia [die Idee] – contendo, ao 
menos em tese, todos os seus possíveis desdobramentos. O conceito, portanto, 
guardaria estreitas relações com a metáfora do crescimento orgânico a partir de uma 
semente ou, em termos atuais, das instruções construtivas presentes no DNA. A 
extração desse material seria efetivada por intermédio de processos derivativos 
intensos e extremamente dinâmicos, aplicados sequencial e recursivamente (ou seja, 
variações sobre variações), por um número indefinido de “gerações” de derivantes, o 
que corresponderia às técnicas de variação progressiva (ALMADA 2013a, p.165-7;  
ALMADA, 2013c, p.75-6).  Para Walter Frisch (1984, p.8-9), em seu influente livro 
Brahms and the principle of developing variation, o princípio da variação progressiva 
seria associado a outro conceito concebido por Schoenberg, de “prosa musical” (em 

                                                           
6 A real composer does not compose merely one or more themes, but a whole piece. In an apple tree's 
blossoms, even in the bud, the whole future apple is present in all its details-they have only to mature, 
to grow, to become the apple, the apple tree, and its power of reproduction. Similarly, the real 
composer's musical conception, like the physical, is one single act, comprising the totality of the 
product. The form in its outline, characteristics of tempo, dynamics, moods of the main and 
subordinate ideas, their relations, derivations, their contrasts and deviations-all these are there at 
once, though in embryonic state. The ultimate formulation of all melodies, themes, rhythms, and many 
details will subsequently develop through the generating power of the germs.  (SCHOENBERG, 1984, 
p.165) 
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oposição a “verso musical”), que corresponde à tendência construtiva que privilegia 
organizações não simétricas e não ajustadas a padrões métricos predefinidos, 
procedimento reconhecido pelo próprio Schoenberg como tipicamente brahmsiano. 
Para o autor, a variação progressiva, “princípio pelo qual ideias são continuamente 
variadas, fornece a gramática com a qual a prosa musical é criada”.7   

A concepção da Grundgestalt que, segundo Jessica Embry (2007, p.25), 
teria sido formalmente enunciada por Schoenberg em 1919, embora fizesse parte de 
sua própria prática composicional desde seus primórdios,8 deriva da observação 
analítica da obra de seus assim nomeados grandes mestres (Bach, Mozart, Beethoven 
e, especialmente, Brahms, a quem reputava como o mais notável no uso de variação 
progressiva).9 Embora reconheça o valor de algumas dessas análises (muitas delas 
fragmentadas) em textos dispersos de Schoenberg, Frisch (1984, p.xiii-xiv) considera 
que o compositor não conseguiu criar uma metodologia suficientemente sistemática e 
que pudesse abranger o emprego das técnicas de variação progressiva em longo 
alcance, ou seja, sob a perspectiva estrutural de uma obra.10       

Ambos os conceitos vêm despertando considerável interesse no meio 
acadêmico nas últimas décadas, resultando em um bom número de estudos voltados 
para a investigação analítica. Em grande parte desses estudos observa-se uma 
preocupação em aperfeiçoar a fundamentação teórica e uma busca pela criação de 
ferramentas de análise mais concretas e precisas. Talvez o primeiro autor a obter 
resultados devidamente consistentes nesse sentido tenha sido justamente Walter 
Frisch, que analisa detalhadamente obras de Brahms em diferentes fases de sua 
carreira. Os aspectos mais proeminentes desse estudo são a sistematização de diversas 
técnicas derivativas empregadas por Brahms, a busca por uma abordagem que 
privilegie o entendimento estrutural e a consistência da apresentação analítica.   

De fato, um dos pontos mais importantes e consistentes do trabalho de 
Frisch está na diferenciação entre construção baseada em transformação temática 
[thematic transformation] daquela que se realiza por meio de desenvolvimento 
temático [thematic development]. O autor afirma que no primeiro caso – caracterizado 
na música de Schubert e Liszt, por exemplo – as ideias temáticas de uma peça sofrem 
modificações superficiais, associadas a modo, caráter, andamento etc., ou mesmo 
apresentam leves alterações rítmicas ou de contorno melódico, de pouco impacto 
estrutural.  No caso do desenvolvimento temático, as modificações são obtidas por 
intermédio de contínua variação a partir de motivos breves, o que caracteriza, 
portanto, o processo de variação progressiva. Frisch sustenta que Brahms, após um 

                                                           
7 The principle according to which ideas are continuously varied – provides the grammar by which 
the musical prose is created. (FRISCH, 1984, p.9). 
8 A música de Schoenberg (bem como a de Alban Berg, um de seus mais próximos discípulos) é 
intensamente orgânica, correspondendo a uma das suas principais características construtivas, o que 
pode ser constatado no exame de sua obra em quaisquer das três fases criativas: tonal, atonal e serial. 
Para algumas abordagens referentes a processos de construção orgânica na obra de ambos os 
compositores, ver ALMADA (2011a; 2011b; 2013b), DUDEQUE (2007). 
9 Em 1933, na ocasião das comemorações do centenário de nascimento de Brahms, Schoenberg realizou 
na Rádio Frankfurt uma palestra intitulada “Brahms, o Progressista”, na qual enalteceu as 
extraordinárias qualidades do compositor alemão do uso econômico de material na construção de várias 
peças exemplificadas. Tal palestra seria anos depois transformada em um ensaio, publicado na coletânea 
Style and Idea (SCHOENBERG, 1984), que se tornou talvez o principal documento schoenberguiano 
sobre o tema.  
10 Para Frisch, a falta de uma visão global e estruturante em relação aos procedimentos derivativos seria 
a principal falha não apenas da abordagem schoenberguiana, como as de várias outras elaboradas 
posteriormente pelos Erwin Ratz, Josef Rufer, Rudolf Réti, Hans Keller, Alan Walker e Katl Wörner 
(FRISCH, 1984, p.20-24). 
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início de carreira adotando a transformação temática, passaria gradualmente a compor 
através dos procedimentos derivativos (FRISCH, 1984, p.35-61).  

Outra importante contribuição de Frisch é a identificação precisa de dois 
procedimentos composicionais que, através de seu emprego por Brahms, 
evidenciariam por si só a presença de variação progressiva em uma peça musical: (a) a 
assim chamada técnica de linkage (acoplamento) “distintamente brahmsiana” 
[distinctly Brahmsian one], como “uma ‘nova’ ideia [que] evolui espontaneamente de 
outra precedente” [a new ‘idea’ evolves spontaneously from a precedent one] (ibid., 
p.15-16) e (b) a manipulação métrica, caracterizada pela reapresentação de relevantes 
elementos motívicos em contextos métricos distintos do original.  

Confirmando a grande importância da linha investigativa inaugurada por 
Frisch, alguns pesquisadores focaram seus trabalhos em exames analíticos derivativos 
de peças específicas da obra brahmsiana. É o caso, por exemplo, de Devon Burts 
(2004), que analisa as relações derivativas presentes nas Sonatas para Clarineta e 
Piano op. 120. Outra obra do compositor, o Trio para Violino, Violoncelo e Piano em 
Sib maior op.8, é o foco da dissertação de mestrado de Embry (2007), que utiliza uma 
metodologia original para análise de Grundgestalt, desenvolvida por seu professor 
orientador, Brent Auerbach (2005), com resultados bastante significativos, 
principalmente considerando a sistematização e o aumento da precisão do processo 
analítico, através de quantificação de diversos parâmetros e elementos, bem como do 
emprego de gráficos.  

Entre tais novos estudos baseados no binômio variação progressiva-
Grundgestalt, Carlos Almada, a partir de um projeto de pesquisa iniciado em 2011, 
elaborou um modelo analítico destinado ao exame sistemático de obras concebidas 
através de processos construtivos orgânicos. Tal modelo é justamente adotado nesta 
pesquisa para a análise da estrutura temática do primeiro movimento da sonata de 
Miguéz, buscando evidenciar as relações de derivação que, por hipótese do estudo, 
conectam os sete temas da peça a um grupo ideias musicais básicas, ou seja, sua 
Grundgestalt. 
 
Conclusões 
 

O presente artigo apresenta os princípios da variação progressiva e da 
Grundgestalt, que fundamentam teoricamente a metodologia empregada para a 
análise derivativa da estrutura temática do primeiro movimento da Sonata para 
Violino e Piano op.14, de Leopoldo Miguéz. Além de uma sucinta descrição de seus 
elementos e características, são discutidas suas origens, calcadas na corrente do 
Organicismo, e desdobramentos, incluindo o próprio modelo analítico aplicado na 
pesquisa. 
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Resumo: Estudo sobre o vínculo entre o poema l’Après-midi d’un faune e o Prélude homônimo de 
Debussy.  O objetivo é avaliar de que maneira as ações textuais, que narram o conflito psicológico do 
fauno pelas ninfas, refletem-se texturalmente no Prélude. Embora diversos trabalhos tenham abordado 
o Prélude sob os mais variados aspectos, e ainda que alguns tenham realizado pertinentes investigações 
em relação ao parâmetro textural, em nenhum deles é abordada a relação entre imagem e textura. Como 
ferramentas metodológicas são utilizadas as correlações e considerações poéticas com o Prélude de 
David Code (2001) e a análise gráfica do programa computacional (PARSEMAT) 
(INDEXOGRAMA/PARTICIOGRAMA) (GENTIL-NUNES, 2009).  
Palavras-chave: Linguagem do poema  l’Après-midi d’un faune; Prélude à l’aprés-midi d’un faune de 
Debussy;  Textura; Análise particional 

 

Introdução 

O poema l’Après-midi d’un faune apresenta as elocubrações de um fauno 
sobre ninfas. Diferentemente do fauno da écogla de Vírgílo, que é mais contemplativo, 
o personagem mallarmaico apresenta-se independente em suas reflexões, tendo voz 
ativa a respeito das ações textuais. O presente artigo1 parte do pressuposto da estreita 
vinculação do Prélude com o poema mallarmaico. O objetivo interesse é examinar o 
trecho específico da obra em que o discurso seria direcionado pelo fauno às deidades 
e, por conseguinte, sua tradução no Prélude sob a ótica do parâmetro textural.  

As associações com o poema são mediadas e fundamentadas a partir do 
trabalho analítico pioneiro de David Code (2001) e as representações gráficas texturais 
são oriundas do programa Parsemat (indexograma e particiograma), de Gentil-Nunes 
(2009). 
 
A textura e o indexograma  
 

No presente trabalho, a textura é entendida como parâmetro condicionado, 
em parte, pelo número dos componentes sonoros em simultaneidade ou em 
concorrência, e tendo sua qualidade determinada pelas interações, inter-relações, e 
pelas projeções relativas e conteúdo das linhas componentes ou de outros fatores 
sonoros. (BERRY, 1976, p.189)  
 

                                                           
1 Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla sobre as possíveis correlações timbricas e texturais no 
Prélude de Debussy com as imagens narradas no poema homônimo de Mallarmé, além de estar ligada 
ao grupo de pesquisa Musmat [http://musmat.org], no Programa de Pós-Graduação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.  
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Fig. 1 - Elementos do indexograma: 1) legenda abreviada para os índices de aglomeração e dispersão; 

2) representação de multiplicidade das partições; 3) bolhas; 4) indicação dos pontos de ataque; 5) 
pontos de tempo (beats). Gráfico gerado pelo programa PARSEMAT (GENTIL-NUNES, 2004). In: 

Gentil-Nunes (2009, p. 53) 

 
 

Berry apresenta uma abordagem pioneira da análise textural, mais objetiva 
e sistemática. Além de Berry (op. cit.), é adotado como referência o trabalho de Gentil-
Nunes (2009), cujo objetivo é fornecer uma taxonomia exaustiva dos comportamentos 
texturais a partir de uma densidade-número (DN). O indexograma (Fig.1) possibilita a 
visualização de toda a movimentação deste parâmetro em uma peça.  Gentil-Nunes 
(2009, p. 38) aponta que por um gráfico bidimensional (tendo as partições como entes 
matemáticos) é possível atribuir um par de índices relacionados ao seu grau de 
aglomeração (a) e dispersão (d).2 

O indexograma apresenta as relações de independência e interdependência 
entre os componentes da trama musical, que são, segundo Gentil-Nunes autor (2009, 
p. 43-47): redimensionamento, (movimento no índice de aglomeração e estagnação na 
dispersão); concorrência, (movimento contrário entre os índices – a/d); revariância, 
(estagnação na aglomeração e movimento na dispersão) e transferência, (paralelismo 
entre os índices – a/d). 
 
O “ver/sentir” no poema e sua correspondência textural 
 

Logo no início do poema Mallarmé apresenta os intentos do fauno pelas 
ninfas: “Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair”3. Fato declarado de forma 
contundente através da primeira pessoa do singular (eu).  O contato do fauno com 
ninfas é de aparência tão real que o personagem não acredita que seja fruto de um 
sonho: “Figurent un souhait de tes sens fabuleux!” 4. A incerteza dos fatos lhe permite 
saborear cada detalhe dessa tarde interminável de delírios, pela reflexão introspectiva 

                                                           
2 O índice de dispersão representaria a independência das vozes (polifonia), já o índice de aglomeração 
representaria a dependência das vozes, portanto, um caráter textural mais em blocos. 
3 “Quero perpetuar essas ninfas. Tão claro” (Mallarmé apud PIGNATARI, 2010, p.88) 
4“Não passarem de sonho e senso fabuloso?” (Ibid., p.91) 
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sobre os eventos, com o diálogo direcionado a si próprio sendo evidenciado pelo uso 
do pronome “tu”, “ou si les femmes dont tu gloses!”5.  
 

 
Fig. 2 – Prélude à l’Après-midi d’un faune, subseções a1 e a2,  indexograma. Gráfico produzido pelo 

aplicativo Parsemat (GENTIL-NUNES, 2004) 

 
Code (2001, p.513-518) argumenta que a racionalidade do fauno é 

evidenciada no poema pelo termo “Reflitamos” [“Réfléchissons”],6 bem como o dilema 
que as deidades provocam nos sentidos do personagem que é representado a partir de 
contrastes tímbricos protagonizados pelo o “ver” – representado pelos primeiros 
violinos (c.17-18) e o “sentir” – pelo naipe das madeiras (oboés a dois e o divisi em 
oitavas das clarinetas – c.17-19). Para esse autor o dobramento destas seções 
instrumentais sugeriria imageticamente a duplicidade “ver / sentir” vivenciada pelo 
fauno neste momento. 

O indexograma (Fig.2) mostra de forma notável o dilema do fauno sugerido 
por Code – o “ver” (c.17, t57); contraposto ao “sentir” (c.18), nos primeiros violinos 
(c.18, t6). A predominância da dispersão no trecho a1 aponta para um momento de 
reflexão da personagem, que despontará a partir da superposição de ideias, em 
imagens conflitantes. Em contraste, a segunda metade de a2 (Fig.2, intervalo entre t7 
e t8) contém intensa movimentação textural, com a articulação de blocos 
independentes e de diferentes tamanhos, disparados pelo movimento brusco de 
transferência em direções alternadas. Sua correspondência poética registrada na 
dualidade do “ver” (discernimento do personagem em diferenciar as feições de cada 
uma das ninfas) / “sentir” (apesar de diferenciá-las, o motivador sexual está presente) 
representa um dos elementos mais marcantes do poema.  

O segundo episódio de o “ver/sentir” destaca a recordação do fauno em que, 
atento a arrancar bambus no calmo pântano, visando a confecção de seu instrumento 
musical, percebe ao longe, entre folhagens a refletir a luz do sol pelo efeito das águas 

                                                           
5 “E se essas moças que tu glosas” (Ibid., 2010, p.89) 
6 Este trecho poético sublinha a capacidade do fauno, a partir da reflexão, de descrever (ainda que não 
seja com riqueza de detalhes), mas com detalhamento suficientemente pontual, as duas ninfas e o 
sentimento (ainda que o erotismo esteja presente) que nutre por elas. Sua capacidade de distinguir os 
traços físicos das deidades e a maneira de como tais elementos o afetam (um comportamento muito 
mais ligado à avaliação psíquica do que meramente relacionado ao desejo incontrolável de um animal – 
parte baixa do fauno) representa uma importante características do grotesco-monstruoso.  
7  a1 e a2 representam as duas subseções do trecho (c.11-20) com perfis distinto. Já as siglas de t5 a t8 
referem-se às principais oscilações texturais de a2. 
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de que são banhadas, “um brancor de animais em repouso” [“une blancheur animale 
au repôs”] . Para Code (2001, p.515-516) as duas palavras descritas pelo fauno sobre 
uma das ninfas “brancura animal” [“blacheur animale”] relaciona-se com o 
“ver/sentir”.  

O autor acrescenta que o adjetivo “animal” [“animale”] sugere um frisson 
que inicia na contemplação da imagem e se estende ao (desejo do) toque – como se a 
“brancura” fosse reconhecida e transformada em carne desejável – uma vinculação a 
segunda ninfa “Mais, l’autre tout soupirs, dis-tu qu’elle contraste/ comme brise du jour 
chaude dans ta toison?”],8 que para o autor, remeteria a uma ligação mais física, a um 
possível contato, que possibilitaria, inclusive, sentir a temperatura da pele da deidade. 

Essa atmosfera erótica, segundo Code, direciona-se a um tema musical. Um 
prelúdio, que executado pela flauta do fauno, provoca, contrariando o uso da flauta 
encantadora, por um repentino alarde nesse bando de náiades ou cisnes. Code (2001, 
p.512) destaca que este trecho (Fig.3) tem estreita vinculação com os vocábulos 
[“blancheur”] [“animale”] “brancura” (c.39), executado pelos oboés, “animal” (c.40-
42) pelos naipes dos violinos com dobramento em oitava. O autor acrescenta que estes 
termos (extraídos do trecho poético) funcionariam como indicadores de eventos 
musicais, “música falada” 

O indexograma do trecho poético destacado (Fig.3, subseção c1) demonstra 
três ambiências (t1, t2 e t13) com amplitudes distintas, bem como momentos 
prolongados de estabilidade entre os índices. Para Code (2001, p.520-526), a 
localização geográfica dos acontecimentos revela ambientações de tranquilidade da 
costa siciliana, com seus calmos pantanais e centelhas floridas, retratadas na área t11. 
Para tal ambiência, Debussy utiliza uma configuração textural sem muita atividade, a 
fim de valorizar o importante solo do oboé, que, para Code (2001, p. 525), traduziria 
as imagens relativas a tais eventos poéticos. A configuração deste fragmento no 
indexograma apresenta longa estabilidade nos índices, mas com discretos movimentos 
de concorrência e transferência. 

 

 
 

Fig. 3 – Prélude à l’Après-midi d’un faune, indexograma da parte central da subseção c1 (t11, t12 e 
t13). Gráfico produzido pelo aplicativo Parsemat (GENTIL-NUNES, 2004) 

 
Em t12, o comportamento textural é semelhante ao anterior (trechos 

estáveis entre os índices), com discretos comportamentos texturais de revariância, 
redimensionamento e transferência, mas com amplitudes preponderantes na 

                                                           
8 “Mas, da toda suspiros, achas que difere / Da outra, nos teus pelos, como um vento quente?” (Mallarmé 
apud PIGNATARI, 2010, p.91) 
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dispersão, o que representa um momento musical com uma variação de linhas 
independentes que se sobrepõem aos movimentos em blocos.   O “ver / sentir”, tão 
representativo nas observações de Code em relação à correspondência de 
particularidades poéticas que seriam traduzidas no Prélude, tem, neste segundo 
contraste tímbrico (Fig.4, c.39-40), uma perspectiva totalmente distinta da primeira 
aparição. São representados por elementos melódicos executados pelo oboé e sua 
repetição nos violinos I e II (Fig.4).  

 

 
Fig.4 – Prélude à l’Après-midi d’un faune (c.39-41), segundo constraste tímbrico “ver/sentir” 

 
Não obstante o primeiro contraste ter delineamentos característicos no 

indexograma, em razão de sua associação com as marcantes imagens poéticas 
relacionadas à visão do fauno em relação às ninfas, este segundo momento torna-se 
particular pela predominância da dispersão, sobretudo na área destinada ao “sentir”. 
Evidencia-se ainda neste trecho (t12) longos momentos estáveis na aglomeração, além 
das relações texturais de revariância e redimensionamento.  

Paiva (2010, p.74-77) acrescenta que o calor daquela tarde estimula os 
instintos sensuais do fauno (potencializado por sua animalidade). Envolvido pela 
atmosfera sonolenta que o aprisiona, a personagem executa uma nota da flauta que 
dispersa as deidades que ele tanto desejava – “tantos hímens sonhados” [Trop d’hymen 
souhaité].   A autora complementa que esta misteriosa nota Lá, com ares de 
musicalidade, exprime o ideal que existe no poema mallarmaico. Segundo Code (2001, 
p.526), neste momento é também apresentando um novo episódio do “ver” / ”sentir”. 
Neste caso, o “ver” é representado pela execução do desenho melódico do corne inglês 
com a clarineta (Fig.6, c.46). Tal melodia reapresentada pelo naipe de violinos em 
divisi de oitava representaria o “sentir” (Fig.6, c.47). O autor (2001, p.526) continua 
esclarecendo que a vinculação da expressão poética “meu seio” [“mon sein”] ao naipe 
de violinos expressa apenas o interesse de destacar um dos elementos marcantes desse 
trecho, isto é, o “sentir” tal mordida proveniente de algum “dente augusto” [“auguste 
dente”].    

Em t14, as altas amplitudes no índice de dispersão (na parte central da 
seção) revelam a independência das vozes (Fig.5, c.46), que se contrapõem às baixas 
amplitudes nos índices (na parte final dessa seção). O terceiro episódio de o 
“ver/sentir” é semelhante ao segundo. 
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Fig. 5 – Indexograma relativo às subseções, parte final de c1 e c2 do Prélude à l’Après-midi d’un faune 

(c.44-54, t13 –t16). Gráfico produzido pelo aplicativo Parsemat (GENTIL-NUNES, 2004) 

 
Os procedimentos texturais do terceiro contraste tímbrico (Fig.5 – t14, c.46-

47) são os mesmos do trecho anterior. O primeiro fragmento do indexograma 
representaria o “ver” (Fig.5), tendo sua associação aos instrumentos corne inglês e 
clarineta e o segundo fragmento, ao “sentir”, associado ao naipe de cordas em oitava.  

A área do indexograma (Fig.5) que representaria o terceiro episódio de 
“ver/sentir” apresenta a mesma configuração do segundo contraste. Isto é, ausência de 
movimentação entre os índices, mas tendo ambos amplitudes estáveis. Por mais que 
haja movimentação melódica, a densidade-número se mantém constante, sem grandes 
oscilações. Para Code, (2001, p. 523-524), tal dualidade apresenta-se em linhas 
melódicas do trecho (Fig.5, c.46-47).   
 

 
Fig. 6 – Prélude à l’Après-midi d’un faune (c.46-47), terceiro constraste tímbrico 

 
O texto apresenta uma mudança de estado da personagem, a partir da 

constatação sobre sua solidão e a evidência de tal marca – a mordida de algum “dente 
augusto” [“auguste dente”] em seu peito.   Este evento tem sua correspondência 
musical no delineamento textural representado no indexograma.  As altas amplitudes 
da dispersão representariam o estado de consciência do fauno que o permitiria afirmar 
sua solidão e, num segundo momento, numa intensidade imagética particular (distinta 
do primeiro contraste tímbrico), perceber tal marca em seu corpo, seguido por uma 
lembrança e/ou imaginação de algum “dente augusto”. A correspondência deste evento 
com o trecho em questão (Fig. 6, c.46-47) estaria ligada à amplitude no índice de 
aglomeração. 
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Conclusões 
 

A dualidade do fauno alcança outros parâmetros musicais além do “ver” – 
representado pelas madeiras – e o “sentir”– pelos primeiros violinos. A identificação 
do grostesco-monstruoso nos índices do indexograma torna-se possível a partir das 
considerações de Code sobre o texto poético.  Esta correspondência tão estreita 
demonstra que o conceito dualista presente na estrutura física do fauno é observável 
na leitura dos índices do indexograma. Assim, as áreas do gráfico (Fig.2 – de t5 até o 
início de t8) evidenciam as oscilações texturais no desenho dos índices, que sublinham 
a variação instrumental que representa, a angústia relativa ao conflito entre seus dois 
lados, que constituem conjuntamente, o grotesco-monstruoso9.  

Por mais que nos três exemplos poéticos a ação reflexiva do fauno sobre as 
ninfas seja marcante, sua correspondência musical também seria refletida em três 
momentos específicos no Prélude, com um delineamento textural particular. Fato que 
demonstraria a atenção de Debussy, não obstante os três exemplos textuais tratarem 
de mesmo assunto: o suposto contato do fauno com ninfas, a partir do emprego da 
primeira pessoa do singular. Debussy utiliza-se de uma ambientação sonora particular, 
na tentativa de reproduzir, redundância, as nuances poéticas do texto mallarmaico.  
 
Referências 
 
BERRY, Wallace. Structural Functions in Music. Nova Iorque: Dover, 1987. 
CODE, David J. Hearing Debussy Reading Mallarmé: Music après Wagner in the 
Prélude à l’après-midi d’un faune. Journal of the American Musicological Society. v. 
54, n.3, p.493-554, 2001. 
DE CAMPOS, Augusto; PIGNATARI, Decio; DE CAMPOS, Haroldo. Mallarmé. São 
Paulo: Editora Perspectiva, 2010. 
GENTIL-NUNES, Pauxy. Análise Particional: Uma mediação entre composição 
musical e a teoria das partições. Rio de Janeiro, 2009. Tese (Doutorado em Música). 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). 
MONTEIRO, Fábio de Souza. A imagem, a textura e o timbre no Prélude à l’Aprés-
midi d’un faune, sob a ótica do poema homônimo de Stéphane Mallarmé. 2014. 
Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
PAIVA, Roberta Kelly: Sintomas entre as artes: a figura do fauno da Antiguidade 
para a Modernidade em L’après-midi d’un faune, via Mallarmé, Manet e Nijinsky. 
Minas Gerais, 2010. Dissertação (Mestrado em Letras). Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). 
 

 

                                                           
9 Para Paiva (2010, p.32) o grotesco-monstruoso representa os híbridos (metade humana e metade 
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Resumo: A pesquisa em questão aborda as estruturas melódicas na tradição do Jongo da Serrinha, 
usando como técnica de análise o Particionamento Linear – aplicação da Análise Particional (AP) à 
análise da estruturação melódica (GENTIL-NUNES 2009). Os comportamentos melódicos observados 
são aplicados ao processo composicional da peça orquestral “Suíte Jongo da Serrinha” (ROCHA, 2011), 
que foi estreada no mesmo ano no Salão Leopoldo Miguez no aniversário de 10 anos de falecimento do 
Mestre Darcy do Jongo (LUNA, 2013) e no ano seguinte reapresentada no Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro (TV GLOBO, 2011), como homenagem aos 80 anos do Mestre Darcy. 
Palavras-chaves: Jongo da Serrinha, Análise Particional, Particionamento Linear, Composição  
 

1. Introdução 

1.1.  Contexto Histórico 

O Jongo é uma manifestação cultural desenvolvida em solo brasileiro pelo 
povo Banto de Angola escravizado nas fazendas de café da região do Vale do Paraíba, 
localizado a leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Nessa época, o Jongo era 
praticado como lazer, após as jornadas de trabalho e, assim como hoje, consistia de 
canto e dança com acompanhamento de tambores. Depois de 1888, com a libertação 
dos escravos, e com o apogeu das ferrovias, deu-se início um êxodo que fez com que 
essa população se espalhasse pelo Sudeste, levando consigo essa manifestação. 
Infelizmente nem todas as comunidades que surgiram por conta dessa migração 
mantiveram a tradição viva. Segundo o Pontão de Cultura Jongo/Caxambu 
(MONTEIRO, 2011), atualmente existem 16 comunidades jongueiras no Sudeste. A 
Serrinha, morro localizado em Madureira nessa época zona rural do Distrito Federal, 
recebeu muitos jongueiros e a tradição firmou-se desde então, graças a nomes como 
Pedro Francisco Monteiro, Vovó Maria Joanna, Eva Emely Monteiro, Darcy Monteiro 
(ou Mestre Darcy do Jongo), entre outros. A comunidade jongueira da Serrinha foi 
muito importante para a preservação desta manifestação, pois sua localização 
permitiu o intercâmbio e melhor acesso ao centro econômico-cultural do país, que era 
a então capital – Rio de Janeiro (GANDRA, 1995; SIMONARD 2005). 

O Jongo tinha sido condenado à extinção por diversos estudiosos no 
decorrer do século XX (FIGUEIREDO, 2010). Mas graças aos esforços do Mestre 
Darcy do Jongo a partir dos anos 70, a manifestação ganhou visibilidade. Mestre Darcy 
passa a ser um elo entre os jovens universitários e a comunidade da Serrinha através 
de palestras, workshops, apresentações e shows. A partir daí diversas inovações são 
aplicadas ao Jongo como a inclusão de instrumentos harmônicos e experiências com 
instrumentos de orquestra (violino, trompete etc.). O Jongo da Serrinha passou a ser 
o único apresentado com acompanhamento harmônico, além dos tradicionais 
tambores (SIMONARD, 2005). Mestre Darcy tinha um sonho que era levar o Jongo 
para o meio orquestral, mas faleceu em 21 de dezembro de 2001 sem concretizá-lo. 
Seus esforços resultaram no renascimento do Jongo, culminando no reconhecimento 
e registro como patrimônio imaterial da cultura brasileira em 2005 por parte do 
IPHAN (VIANNA e TRAVASSOS, 2005; OLIVEIRA, 2012). Leis de salvaguarda do 
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Jongo foram elaboradas e hoje o já mencionado Pontão de Cultura Jongo/Caxambu 
tem a responsabilidade de garantir que essas leis sejam aplicadas. 
 

1.2.  Projeto Jongo em Concerto 

A Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro (SEC-RJ), através da 
chamada pública 24/2010, lançou no final de 2010 o edital de apoio à criação artística, 
com o objetivo de “fornecer apoio financeiro a projetos que contribuam para o 
desenvolvimento das atividades culturais e artísticas nas áreas de Artes Visuais, Artes 
Cênicas e Música” (SEC, 2010). Através desta iniciativa inédita de estímulo à criação, 
o presente autor, juntamente com seu orientador Pauxy Gentil-Nunes, foi 
contemplado ao submeter o projeto: “Jongo da Serrinha: linguagem e estruturação 
musical aplicada à orquestra de câmara”, ou simplesmente “Jongo em Concerto”, 
como ficou conhecido posteriormente (GENTIL-NUNES, 2013). Durante o 
desenvolvimento da pesquisa, no ano de 2011, dados foram coletados através das aulas 
de canto, harmonia, dança e tambores na ONG da Serrinha, além de transcrições de 
arquivos audiovisuais e registros em vídeo de rodas de jongo na cidade do Rio de 
Janeiro e no Quilombo de São José para análises posteriores. 

O resultado final desta pesquisa foi a peça orquestral intitulada “Suíte 
Jongo da Serrinha”, para orquestra sinfônica, com duração aproximada de 23 minutos 
e composta por quatro movimentos que remontam uma espécie de “forma jongo”:   

 
I. Visaria: Louvação a Deus e Saudação 

II. Gurumenta: Demanda 
III. Gurumenta: Gurumenta 
IV. Visaria: Cotidiano e Despedida 

 

1.3.  Análise Particional (AP) e Particionamento Melódico 

A AP é um campo recentemente formulado por Pauxy Gentil-Nunes e 
consiste na convergência entre a teoria matemática das partições de inteiros (EULER, 
1748) e teorias de análise e composição musical (GENTIL-NUNES e CARVALHO, 
2003; GENTIL-NUNES, 2005; BERRY, 1976). A teoria das partições trata das diversas 
formas como um número inteiro pode ser representado como soma de parcelas 
inteiras. Homologamente, diversas técnicas de composição musical tratam da forma 
como fluxos simultâneos de instruções musicais são acoplados, definindo 
agrupamentos que têm espessura interna e diversidade entre si. A mediação se dá pela 
comparação binária das partes que, de acordo com o critério definido pela técnica 
analítica, constitui a partição do fluxo. O número de relações de colaboração e 
contraposição, crucial para esta configuração, são chamados na AP de índices de 
dispersão e aglomeração. Estes índices permitem a plotagem em gráficos de fase e 
gráficos temporais de trajetórias, que representam as escolhas do compositor e podem 
ser usadas tanto para análise do texto musical quanto para a composição assistida por 
computador. No momento, a presente pesquisa investiga a estruturação melódica, 
usando a AP para medir o nível de complexidade melódica, expresso pelas interações 
e agrupamentos das linhas internas à melodia. Esta aplicação da AP é chamada de 
Particionamento Linear ou Particionamento Melódico. 

O objetivo da aplicação é o detalhamento das características estruturais da 
melodia jongueira (notadamente do Jongo da Serrinha) relativas à textura melódica, 
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ou seja, à maneira como a melodia se torna internamente mais simples ou complexa 
pela interação entre suas linhas componentes. Isso acaba se refletindo em 
maneirismos que podem constituir tipologias ou poéticas próprias, prontas a serem 
usadas, por exemplo, em novas composições, como foi o caso da presente pesquisa. 

 
2. Aplicação da Análise do Particionamento Melódico 

Para esta aplicação foi realizada uma revisão bibliográfica do campo de 
estruturação e análise da melodia, com foco em Schenker (1935; e lido por Lester 1982 
e Forte 1982), Hindemith (1937), Meyer (1989), Costère (1954) e Guerra-Peixe (1988), 
associada a uma revisão bibliográfica do campo da Análise Particional (Gentil-Nunes 
2009). 

Partindo do trecho inicial da “Vapor da Paraíba” (Fig. 1), composição de 
Vovó Teresa e Mestre Fuleiro (2002), veremos a utilização das funções de 
Particionamento Linear em dois níveis e em seguida apresentaremos a análise da 
textura melódica, embasada nos dados tipológicos produzidos no software 
PARSEMAT a partir da transcrição. Na análise, novas linhas se abrem a partir dos 
saltos maiores ou iguais à terça menor (Fig. 2). 

 
 

 

Figura 1 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
partitura do trecho inicial 

 
 

 

Figura 2 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
análise linear do trecho inicial  

 
 
A análise das linhas permite a visualização mais clara de suas interações e 

relações verticais, constituindo assim um vetor quantitativo, que indica o número de 
linhas ativas a cada ponto de ataque (Fig. 3). No ápice do trecho (c. 8), quando cinco 
linhas são superpostas, forma-se uma estrutura arpejada e, portanto, mais focada no 
resultado harmônico. 

 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  64 

 

 

Figura 3 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
vetor linear do trecho inicial 

 

Todos esses dados são processados pelo PARSEMAT para que dois gráficos 
sejam produzidos. O primeiro se chama Indexograma (representação temporal das 
partições utilizadas no trecho em questão) e o segundo Particiograma (mapa de todas 
as partições utilizadas dentro de todas as possíveis). O conceito de aglomeração 
(superposição de várias linhas em forma de arpejos) e dispersão (condução em graus 
conjuntos de uma das linhas) fundamentam a geração de dois índices utilizados nos 
eixos cartesianos dos gráficos; no particiograma, um é plotado contra o outro, 
enquanto no indexograma ambos são plotados contra o eixo temporal (Fig. 4).  
 

 

Figura 4 – Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002):  
a) indexograma e, b) particiograma do trecho inicial 

 

O solo de trompete apresentado no Encante, II movimento da Suíte Jongo 
da Serrinha (Fig. 5), foi composto a partir do trecho do jongo “Vapor da Paraíba” (Fig. 
1). Esta modelagem considerou basicamente a textura melódica (Fig. 4) e, portanto, o 
resultado é harmonicamente muito contrastante. Retém, no entanto, a ideia da 
sustentação de uma linha com arpejos eventuais que no final se espalha em arpejos 
maiores.  

Os gráficos particionais (indexograma e particiograma) referentes a este 
solo mostram relações mais complexas que as da melodia jongueira. Sua estrutura 
básica, porém, é mantida (Fig. 6).  
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Figura 5 – Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2011), II, c. 97-105 (solo de trompete): partitura 

 

Figura 6 – Suíte Jongo da Serrinha, II, c. 97-105 (solo de trompete):  
a) indexograma e, b) particiograma 

 

 

Figura 7 – a) trecho inicial da Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002) e, b) 

solo de trompete na Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2001), II, c. 97-105: indexogramas com o 

padrão inicial [a → d] destacado 

No indexograma, a similaridade entre os trechos citados é vista de maneira 

mais clara. Esta relação é baseada visualmente no que é chamado, dentro da AP, de 

“bolha” – uma área delimitada por partições reduzidas que funciona como um 

elemento estrutural básico, uma vez que delineia gestos texturais melódicos bem 

delimitados. 

As melodias do jongo apresentam no seu início uma estrutura de bolha 

única (Fig. 7), em forma “N” invertido, formada pelos movimentos sucessivos de 
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aglomeração (a) e dispersão (d) e volta para uma linha única. Ou seja, um padrão [a 

→ d]: formação de intervalos harmônicos entre linhas seguido imediatamente de 

movimento autônimo (por grau conjunto) de uma das linhas.  

 

 
Figura 8 – a) Vapor da Paraíba (VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), b) Pra que lavar 

roupa (CANDEIA e ALVARENGA, 2014) e c) Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014): apenas a 

transcrição da bolha inicial 

 

  

Figura 9 – a) particiograma único dos três indexogramas ao lado, b) Vapor da Paraíba (VOVÓ 

TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), c) Pra que lavar roupa (CANDEIA e ALVARENGA, 2014) e d) 

Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014); apenas bolha inicial 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  67 

 

 

Figura 10 – Suíte Jongo da Serrinha (ROCHA, 2011), excertos: a) primeiros violinos (IV, c. 52-53), b) 

flauta (III, c. 102-106) e, c) solo de corne inglês (III, c. 91-97): partitura da bolha inicial 

 

Figura 11 – a) primeiros violinos (IV, c. 52-53), b) solo de flauta (III, c. 102-106) e, c) solo de corne 

inglês (III, c. 91-97): padrão [a → d] expresso nos particiogramas e indexogramas 

O padrão [a → d], é uma característica presente no início da maioria das 
melodias dos jongos analisados, por exemplo (Fig. 8 e Fig. 9), em Vapor da Paraíba 
(VOVÓ TERESA e MESTRE FULEIRO, 2002), Pra que lavar roupa (CANDEIA e 
ALVARENGA, 2014) e Vou para Serra (JAIR JONGUEIRO, 2014). 

A Suíte Jongo da Serrinha teve vários outros temas importantes derivados 
do mesmo padrão [a → d] encontrado nos jongos estudados além do solo de trompete 
no Encante (II, c. 97 – 102). Por exemplo, o tema em pizzicato dos primeiros violinos 
(IV, c. 52-53), o solo de flauta (III, c. 102-106) e o solo de corne inglês (III, c. 91-97) na 
Fig. 10. Os respectivos gráficos particionais ilustram o mesmo tipo de padrão de “N” 
invertido (Fig. 11). 
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3. Conclusão 

O Particionamento Linear é uma subárea da AP que fornece em seu escopo 
ferramentas de análise muito úteis a criação musical. Este artigo mostrou apenas uma 
pequena parcela da aplicação da linguagem e estruturação musical do Jongo da 
Serrinha à orquestra. Trabalhos futuros tratarão os aspectos rítmicos, harmônicos, 
formais etc, além de outras aplicações melódicas.  

Pode-se constatar que existe uma grande carência de estudos musicais 
aprofundados sobre a estrutura dos materiais composicionais produzidos no âmbito 
de patrimônios imateriais, mais especificamente do jongo. Neste ano de 2015 o 
presente autor dará prosseguimento a esta pesquisa no programa de pós-graduação 
em música da UFRJ onde abordará procedimentos composicionais do Jongo da 
Serrinha com vistas a delinear uma série de obras para diversas formações 
instrumentais intitulada “Jongos” inspirado na série “Choros” de Heitor Villa-Lobos. 
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Resumo: Neste trabalho, discutimos uma metodologia composicional por reconfiguração paramétrica 
de um intertexto, utilizando três teorias como ferramentas de modelagem sistêmica. A primeira é a 
teoria dos contornos, a segunda é a teoria da variação progressiva, e a terceira teoria é a análise 
particional, especificamente no âmbito do particionamento rítmico. Essas três teorias fornecerão 
subsídios para a determinação de sistemas composicionais hipotéticos, os quais, por sua vez, 
possibilitarão a realização de planejamentos composicionais. Como estudo de caso, utilizaremos o 
Ponteio N.2 (Caderno 1), de Camargo Guarnieri, que nos permitirá demonstrar os procedimentos 
metodológicos da modelagem sistêmica no âmbito composicional.  
Palavras-chave: modelagem sistêmica; sistemas composicionais; generalização paramétrica. 

 

Neste trabalho, demonstraremos, no âmbito da composição musical, os 
procedimentos metodológicos relacionados à modelagem sistêmica, a qual trata 
basicamente da desmontagem de uma obra musical, a partir de certas perspectivas 
analíticas, com a finalidade de identificar uma estrutura primordial hipotética 
denominada sistema composicional. Metodologicamente, como veremos adiante, 
atinge-se essa estrutura pela remoção de particularidades, ou seja, através de uma 
técnica que denominamos generalização paramétrica. A caraterística fundamental de 
um sistema composicional é o potencial de reproduzir o texto original através de um 
plano pré-composicional, no qual particularidades paramétricas são propostas 
novamente. Contudo, o objetivo da modelagem sistêmica não é recriar o texto original, 
mas, tratá-lo em nível profundo como um intertexto, do qual a natureza essencial 
torna-se o modelo para um novo texto. O diagrama da Fig.1 descreve resumidamente 
os passos metodológicos utilizados na modelagem sistêmica, com fins composicionais. 
É importante observar que um sistema composicional obtido através da modelagem 
sistêmica é apenas hipotético, ou seja, por ser uma proposição analítica não tem 
necessariamente compromissos com a intencionalidade do autor do texto original. 
Como se perceberá no decorrer do texto, a modelagem sistêmica pode se constituir em 
uma poderosa ferramenta para o ensino da composição musical. Assim, 
epistemologicamente, a modelagem sistêmica inter-relaciona três campos do 
conhecimento: análise musical, pedagogia da composição musical e técnica 
composicional. 

Utilizaremos trechos do Ponteio N.2 (Caderno 1) 2, de Camargo Guarnieri, 
para demonstrar os passos metodológicos da modelagem sistêmica através do emprego 
de três teorias analítico-composicionais: teoria dos contornos, teoria da variação 
progressiva e análise particional, exclusivamente no âmbito do particionamento 
rítmico3. 

                                                           
1 Este trabalho é parte integrante do projeto de pesquisa Produção de obras originais a partir da 
modelagem sistêmica do primeiro caderno de Ponteios de Camargo Guarnieri, que está sendo 
desenvolvido pelo autor no Programa de Pós-Graduação em Música da Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
2 A modelagem integral desse Ponteio demandaria um espaço além dos limites propostos para este 
artigo. Outros trabalhos tratarão desse tópico em maior profundidade. 
3 Presume-se que o leitor tem familiaridade com essas teorias e, portanto, seus conceitos fundamentais 
não serão explicados. Este artigo indica os textos fundamentais aqui utilizados, os quais se ramificam 
naturalmente em referências bibliográficas mais extensas.  
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Figura 1. Fluxo metodológico da modelagem sistêmica com fins composicionais. 

 

A teoria dos contornos (SAMPAIO, 2012) será empregada neste trabalho 
unicamente como ferramenta modeladora de perfis melódicos.  A Fig. 2 mostra os 
quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri. O 
primeiro passo metodológico consiste em propor um contorno gerador, capaz de 
produzir todos os demais contornos da obra. Em seguida, esse contorno será 
relacionado a todos os demais contornos e será generalizado, ou seja, seu valor real 
será removido da declaração do sistema.  

 

 

Figura 2. Quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri. 

 

Propomos que o contorno < a >, identificado no primeiro compasso da Fig. 
2, seja o contorno gerador. Os contornos < a’ >, < b > e < c > se relacionam com o 
contorno < a > através de determinadas operações. Assim, o contorno < a’ > é 
produzido pela interpolação de um ponto de contorno depois do primeiro ponto, ou 
seja, o contorno <0321> pode ser visto como o contorno <021> no qual o ponto 3 
(coincidentemente, a ordem do contorno < a >) foi inserido depois do primeiro ponto. 
Denominaremos essa operação de INT1(a,3). O contorno < b > pode ser analisado como 
a rotação do primeiro elemento, ROT1(a), acrescida de um ponto de contorno, que 
nesse caso é o segundo ponto (1). Denominaremos essa operação de ADD (ROT1(a),1). 
Finalmente, o contorno < c > pode ser compreendido como a justaposição de dois 
contornos de três pontos: um contorno <210> e um contorno <120>. O contorno 
<210> pode ser obtido pela operação ROT1(a) e o contorno <120> é o retrógrado de < 
a> , RET(a). Esses contornos se posicionam em três camadas da seguinte forma: o 
contorno < b >, na terceira camada, se sincroniza temporalmente com os contornos 
justapostos < a > ++ < a >  ++  < a’ > da segunda camada4. O contorno < c > atua 
livremente na primeira camada. Com base nessa análise, focalizada unicamente no 

                                                           
4 Utilizaremos o símbolo ++ para indicar justaposição de contornos. 
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contorno de gestos melódicos5, podemos propor o sistema composicional descrito na 
Tab. 1, no qual os valores de contorno existentes na obra original foram removidos e 
foram mantidas apenas as relações com um contorno gerador. 

 

Definição Descrição 

1 A obra tem um contorno gerador < a >.  
2 A obra se configura em três camadas.  
3 Na primeira camada atua o contorno < c > = < ROT1(a) >  ++ < RET(a) >. 
4 Na segunda camada atua uma justaposição de três contornos: < a > ++ < a > ++ < 

INT1(a,n) >, onde n é a ordem do contorno gerador. 
5 Na terceira camada atua o contorno < b > = < ADD(ROT1(a), 1). Esse contorno se 

sincroniza metricamente com os contornos da segunda camada, ou seja, < b > tem a 
mesma duração de < a > ++ < a > ++ < INT1(a,n) >. 

 
Tabela 1. Sistema composicional dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 

Camargo Guarnieri, sob a perspectiva de contornos de gestos melódicos. 
 
 

Nesse ponto um sistema composicional com potencial de gerar o trecho da 
Fig. 2 foi modelado exclusivamente com base na teoria dos contornos. O próximo passo 
metodológico, tendo em vista uma prática composicional, consiste em planejar uma 
nova obra partindo desse sistema. Para que tal planejamento seja efetivado, as 
definições descritas no sistema (Tab. 1) devem coordenar o processo de atribuição de 
valores aos parâmetros generalizados. Teoricamente podemos chegar à obra original, 
se os valores dos parâmetros forem convenientemente escolhidos com essa finalidade. 
No entanto, nossa intenção é criar uma nova obra que na superfície seja distinta da 
original, mas que guarde uma forte similaridade com base em alguma perspectiva 
analítica, que no presente caso é a teoria dos contornos.   Dessa forma, iniciamos com 
a escolha de um contorno gerador <0312>, que é diferente do contorno do trecho 
original.  Partindo desse contorno inicial, calcularemos o contorno para as três 
camadas, segundo as definições 3, 4 e 5 do sistema composicional. O contorno da 
primeira camada é < ROT1(a) > ++ < RET(a) >, que resulta em <3120> ++ <2130>. O 
contorno da segunda camada é < a > ++ < a > ++ < INT1(a,n) >, que resulta em 
<0312>++<0312>++<04312>. O contorno da terceira camada é < ADD(ROT1(a), 1) 
que resulta em <31201>.  

No planejamento composicional também devem ser definidos parâmetros 
não declarados no sistema. Dessa forma, o conteúdo de alturas, a estrutura rítmica, a 
dinâmica e as articulações serão decididos livremente pelo compositor. Optamos por 
utilizar a escala cromática de uma maneira similar à técnica dodecafônica (PERLE, 
1991: 2), isto é, sem a imediata repetição de classes de alturas. Os contornos atuarão 
tanto na definição do perfil melódico dos gestos musicais, como na estrutura rítmica 
desses gestos. Para isso, uma tabela de equivalência de durações (Fig. 3) será utilizada. 
O resultado desse planejamento é mostrado na Fig. 3, em um trecho para trio de 
cordas. Observa-se como o gesto da terceira camada (violoncelo) é espaçado para que 
sua duração seja a mesma do gesto da segunda camada (viola), de acordo com a 
Definição 5 do sistema (Tab. 1). 

 

                                                           
5 Devemos observar que o conteúdo de alturas e a existência de um ostinato (na pauta inferior do piano) 
foram desconsiderados na análise e, portanto, não se refletem no sistema composicional. Essa 
desconsideração é proposital e visa criar uma diferenciação superficial em uma nova obra composta a 
partir desse mesmo sistema. No nível mais abstrato dos contornos, no entanto, um novo trecho deverá 
ser similar ao original. 
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Figura 3. Quatro compassos iniciais da nova obra baseada no sistema composicional modelado dos 
quatro compassos iniciais do  Ponteio N.2 (Caderno 1) de Camargo Guarnieri e tabela de equivalência 

de durações. 

 

Utilizaremos o mesmo trecho da Fig. 2 para realizar uma modelagem 
sistêmica com foco na teoria da variação progressiva (ALMADA, 2010). Para efetivar 
essa modelagem, propomos ideias primordiais com potencial de gerar todo o material 
do trecho, a partir de determinações operações transformacionais, ou seja, a partir da 
variação progressiva. A determinação dessa ideia primordial é um processo empírico 
de tentativa e erro. É nossa hipótese de modelagem que todo o trecho pode ser gerado 
a partir de duas ideias primordiais. 

A primeira, circunscrita ao parâmetro altura, consiste em três notas 
agrupadas formando um intervalo de terça diatônica, no âmbito do Ré Dórico. Essa 
ideia, rotulada de [A0] na parte inferior da Fig. 4, é encontrada na terceira camada do 
trecho que estamos modelando (Fig. 2). A ideia [A0] transforma-se na ideia [A1] através 
de uma variação efetivada por duas operações: a expansão de uma nota diatônica na 
direção descendente, que é a tendência natural do gesto, seguida da transposição uma 
sexta diatônica, ou seja, B=T6(E1(A)). Outra variação aplicada em [A1], consistindo 
fundamentalmente na mesma operação, gera [A2], ou seja, [A1] é expandido na direção 
descendente, transposto uma sexta acima e sofre um deslocamento ascendente no 
centro modal (operação M). Em termos formais, A2 = M1(T6(E1(A1))). Ao 
generalizarmos essa operação, An = Mi(Tj(Ek(An–1), pode-se gerar uma quarta ideia (A3) 
seguindo a mesma tendência de variação progressiva. Observe que na transformação 
de [A0] em [A1], i=0, de tal forma que não há alteração no centro modal. 

 

 

Figura 3. Ideias primordiais para os quatro compassos iniciais do  Ponteio N.2 (Caderno 1)  
de Camargo Guarnieri 

 

A segunda ideia primordial, relacionada ao parâmetro ritmo, é um 
arquétipo ternário aplicado às alturas para gerar gestos melódicos. Esse arquétipo cria 
padrões ternários nas figurações rítmicas, como se pode observar na parte superior da 
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Fig. 4. Se considerarmos que a figura de colcheia, na segunda camada, é o ponto inicial 
de manifestação dessa ideia rítmica e atribuirmos o valor 1/2 para essa figura, tomando 
como valor unitário a semínima, podemos criar uma rede de relações com as demais 
figuras rítmicas do trecho. A Tab. 2 mostra três casos para essa rede de relações. No 
primeiro caso (coluna da esquerda) as relações são especificadas para um princípio de 
divisão ternário (n=3) e valor inicial (x) igual a 1/2 (colcheia). O círculo preto com 
asterisco branco indica uma operação de multiplicação algébrica. Assim, ao 
multiplicarmos o valor rítmico básico da camada intermediária (1/2) por 3, esse valor 
é transformado no valor rítmico básico da camada inferior (3/2). No segundo caso 
(coluna central) as relações são generalizadas para um valor qualquer de n e um valor 
inicial x qualquer. Observemos que os fatores de multiplicação foram generalizados 
com relação a n. Finalmente, no terceiro caso (coluna da direita) atribuímos valores 
diferentes dos valores modelados para o trecho do Ponteio (n=5 e x=1/3). 

Ressalte-se ainda que a ideia [A] e suas variações progressivas se 
configuram no âmbito de determinado material escalar. Assim, [A0] e [A1] utilizam 
material do Ré Dórico, enquanto [A2] utiliza material do Mi Dórico, hipoteticamente 
falando. A partir dessas informações podemos propor um sistema composicional, que 
será modelado ao generalizarmos certos aspectos analíticos (Tab. 3).  
 

 

Tabela 2. Rede de relações rítmicas dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 
Guarnieri (coluna da esquerda), rede de relações generalizadas (coluna central) e rede de relações para 

n=5 e x=1/3. 

 

Definição Descrição 

1 A obra surge a partir da variação progressiva de duas ideias primordiais [A0] e [B0]. [A0] 
é uma ideia restrita ao campo das alturas e é construída a partir de certo número (n) de 
notas diatônicas com relação a um determinado modo de uma escala qualquer 
especificada pelo compositor na fase de planejamento composicional. [B0] é uma ideia 
restrita ao campo rítmico e consiste na tendência de criar padrões de n notas. 

2 A obra se configura em três camadas. As camadas intermediária e inferior se 
sincronizam ritmicamente e constituem um ostinato. 

3 [A0] é variado progressivamente pela aplicação da seguinte operação: An = Mi(Tj(Ek(An–

1), onde M=alteração do centro modal, E= expansão seguindo a tendência do gesto, e 
T=transposição diatônica. Se i=0, não há alteração do centro modal. 

4 [B0] se manifesta através de um valor x, aplicado como figura rítmica na camada 
intermediária, e de um princípio divisor n. O conteúdo da camada inferior é xn. O 
conteúdo da camada superior é sequencialmente x((n+1)/(n)) e x((n+1)/(n-1)). O valor 
referencial 1 é igual a uma figura de semínima. 
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5 As camadas intermediária e inferior trabalham no âmbito do modo original. A camada 
superior trabalha no âmbito do mesmo modo, mas a partir de outro centro (definido 
por i)  

6 Ao gesto da camada inferior é adicionada uma nota ornamental com a finalidade melhor 
conectar as reiterações do ostinato.  

7 Ao gesto da camada superior é adicionada uma nota ornamental entre a penúltima e 
última notas. 

8 A maior parte das alturas da camada inferior atua na camada intermediária 
configurando uma melodia composta. 

 
Tabela 3. Sistema composicional dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 

Camargo Guarnieri, sob a perspectiva da variação progressiva. 
 

Para o planejamento de uma nova obra a partir do sistema composicional 
da Tab. 3, escolheremos inicialmente o conjunto universo das alturas, que nesse caso 
consistirá na escala octatônica {0,1,3,4,6,7,9,10}.  Essa escala, por ser um modo de 
transposição limitada, tem somente três modos, ou seja, além do citado temos ainda 
{1,2,4,5,7,8,10,11} e {2,3,5,6,8,9,11,0}. O valor de n para o sistema define tanto o padrão 
de divisão rítmica como a quantidade de notas da ideia primordial. Em nosso 
planejamento n=5 e o valor rítmico inicial é de 1/3 (colcheia de tercina). As 
transformações do arquétipo [B0] estão demonstradas na coluna da direita da Tab. 3, 
para os valores iniciais declarados nesse planejamento. Na Fig. 4 temos à esquerda a 
ideia primordial [A0], com suas cinco alturas estruturais e uma altura ornamental (Dó 
natural). Para a geração de [A1], ao centro da Fig. 4, escolhemos os valores i=0, j=5 e 
k=1. Ao aplicarmos esses valores na equação An = Mi(Tj(Ek(An–1) obteremos que [A1] = 
T5(E1(A0)), uma vez que quando i=0 não há alteração no modo (M).  Para a geração de 
[A2], à direita da Fig. 4, escolhemos os valores i=2, j=4 e k=2. Assim, [A2] = 
M2(T4(E2(A1))), ou seja [A1] é expandido em duas notas, transposto uma quarta 
diatônica acima e o resultado é alterado para se adaptar ao terceiro modo octatônico6.  
Uma nota ornamental foi adicionada entre a penúltima e última notas, segundo a 
Definição 7 do sistema composicional (Tab. 3). Ao conectarmos as alturas da ideia 
primordial [A0] e suas variantes com a estrutura rítmica da ideia [B], demonstradas 
na coluna da direita da Tab. 2, obteremos o resultado mostrado na Fig. 4, onde se 
observa a predominância dos padrões de cinco (quintinas no oboé, grupos de cinco 
notas no clarone e figuras com durações de cinco colcheias de tercinas no fagote). 
 

 

Figura 4. Ideia primordial [A0] e suas variantes [A1] e [A2]. 

 

A modelagem sistêmica de acordo com a análise particional rítmica 
(GENTIL-NUNES, 2009) inicia-se com a determinação das partições texturais através 
da geração do indexograma para o trecho da Fig. 2. Para isso utilizaremos o Parsemat7, 
aplicativo em MatLab produzido pelo próprio criador da análise particional, Pauxy 
Gentil-Nunes. Esse indexograma, mostrado na Fig. 6, indica que o trecho se mantém 
predominantemente polifônico com tendências parcialmente homofônicas 
concentradas nas últimas colcheias de cada compasso. O gráfico também indica uma 

                                                           
6 M0 indica permanência no modo original, M1 avança uma transposição e M2 avança duas transposições. 
7 Disponível para download gratuito em http://www.musmat.org. 
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elevação na densidade-número a partir da última colcheia do segundo compasso (12  
13).  

 

 

Figura 5. Novo trecho gerado por variação progressiva a partir do sistema composicional da Tab. 3.  
 

Um segundo gráfico (Fig. 7) mostra um tipo especial de indexograma, com 
uma linha de tempo não linear, ou seja, sem representação da duração, e sem as bolhas 
tradicionais que aparecem no indexograma clássico da análise particional (Fig. 6). 
Nesse outro tipo de indexograma são indicadas as operações transformacionais entre 
as partições (transferência (t) e redimensionamento(m)). Na direita, temos o 
indexograma para os quatro compassos iniciais do Ponteio N.2 (Caderno 1) de 
Guarnieri8; na esquerda, temos um indexograma gerado pela operação de revariância 
(v), o que eleva a densidade-número máxima de 3 para 4 e mantém a mesma variação 
no índice de aglomeração (01010101). Observe-se que essa operação mantém no novo 
indexograma as mesmas relações entre as partições, o que equivale a alterar o valor 
inicial (13 para 14) gerando uma estrutura textural isomórfica com relação à original.  
 

 

Figura 6. Indexograma dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de Camargo 
Guarnieri. 

  

Como a modelagem da obra, no âmbito da análise particional, é 
essencialmente o próprio indexograma, o sistema composicional (Tab. 4) consiste 

                                                           
8 Embora se observe nos gráficos desse indexograma especial que a distribuição das partições com 
relação ao valor de dispersão e ao eixo temporal configura um contorno, não se trata aqui de um 
contorno textural propriamente dito, uma vez que esse contorno não se estabelece a partir de uma 
hierarquia de valores intrínsecos das partições.  Tal hierarquização deve levar em conta também os 
valores da aglomeração. O pesquisador Daniel Moreira, do MusMat, tem realizado importantes avanços 
na determinação de uma hierarquia textural exaustiva. 
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unicamente na descrição dos passos metodológicos utilizados para realizar uma nova 
obra a partir de operações transformacionais aplicadas às partições originais.  
 

 

Figura 7. Indexogramas com linha de tempo não linear e sem bolhas para os quatro compassos iniciais 
do Ponteio N.2, 1º Caderno, de Camargo Guarnieri (esquerda) e para o novo trecho gerado por 

revariância (direita).  
 
 

Definição Descrição 

1 Identifique as partições texturais (indexograma) de um intertexto (obra original a ser 
modelada).  

2 Gere novas partições pela aplicação de uma única operação transformacional a todas as 
partições. 

3 Especifique um conjunto de alturas e uma regra de conexão sintática. 
4 Produza um novo trecho a partir da conjunção de alturas especificadas na Def. 3 e das 

novas partições texturais rítmicas obtidas na Def. 2. 

 
Tabela 4. Proposta de sistema composicional para criar uma nova obra a partir da análise particional. 

 

No planejamento da nova obra, escolhemos a operação de revariância (v) 
aplicada a todas as partições da obra original e especificamos como conjunto de alturas 
inicial o tricorde {11,0,1} que se expande pelo incremento de classes intervalares 1 nas 
extremidades, gerando portanto uma relação de superconjunto entre o pentacorde 
resultante e esse conjunto tricordal inicial. Tal procedimento é aplicado nos dois 
compassos seguintes gerando superconjuntos de sete e nove classes de alturas. Em 
seguida, nos guiamos pelo indexograma na direita da Fig.7 para determinar as 
configurações rítmicas. A Fig. 8 mostra o resultado musical desse planejamento e a Fig. 
9 mostra o indexograma do trecho. 

Concluímos assim demonstrando a viabilidade de aplicação da teoria dos 
contornos, variação progressiva e análise particional na modelagem sistêmica de obras 
musicais. É nossa meta realizar modelagens mais extensas e detalhadas de todos os 
Ponteios do primeiro caderno, de Camargo Guarnieri, utilizando diversas teorias 
composicionais e analíticas, incluindo as que foram estudadas nesse artigo. 
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Figura 8. Nova obra gerada a partir dos quatro compassos iniciais do Ponteio N.2, 1º Caderno, de 
Camargo Guarnieri utilizando a análise particional como ferramenta de modelagem sistêmica.  

 

 

Figura 9. Indexograma da nova obra (Fig.8) gerada a partir dos quatro compassos iniciais do Ponteio 
N.2, 1º Caderno, de Camargo Guarnieri utilizando a análise particional como ferramenta de 

modelagem sistêmica. 
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Resumo: No presente artigo, são lançadas as bases para o estudo mais objetivo da percepção textural, 
calcado na priorização ou descarte de partições em análises anteriores ou alheias à Análise Particional 
(AP). Como metodologia, neste caso específico, é proposta a comparação entre os resultados da Análise 
Textural de Wallace Berry (1976) e a taxonomia exaustiva promovida pela Análise Particional (AP - 
GENTIL-NUNES E CARVALHO, 2003), em excertos musicais de Darius Milhaud e Carlo Gesualdo, 
ambos analisados por Berry. As partições selecionadas de forma subjetiva por Berry são localizadas 
dentro do indexograma ou particiograma e suas características analisadas, visando encontrar seus 
padrões de escolha ou priorização. A pesquisa está inserida no projeto de expansão da Análise 
Particional, que visa, entre outros pontos, a investigação de aspectos cognitivos envolvidos na percepção 
de partições texturais. 
Palavras-Chave: Análise Particional; Particionamento Rítmico; Análise Textural; Cognição 
 

Introdução 

A análise particional (AP) constitui-se como campo de pesquisa em 2003 
(GENTIL-NUNES E CARVALHO), ao aproximar a Teoria das Partições de Inteiros 
(TPI – ANDREWS e ERICKSSON, 2004), a técnicas específicas de composição e 
análise musical, sempre sob o ponto de vista textural e vertical. Desde então, uma série 
de conceitos, ferramentas e resultados analíticos e composicionais foram apresentados 
(GENTIL-NUNES 2004, 2006, 2009) 

A chave epistemológica no desenvolvimento da AP adotada até o momento 
foi a Virada Linguístico-Pragmática (VLP), do segundo Wittgenstein. Isso significa a 
adoção do conceito de música como ação, deflagrada a partir de acordos sociais 
(sempre representados pelas próprias teorias, que, via de regra, têm extenso respaldo 
histórico e bibliográfico). Esta foi uma escolha puramente metodológica, uma vez que 
a consideração de outros aspectos (por exemplo, a escuta), sem o desenvolvimento de 
uma fundamentação teórica forte, poderia degradar a pesquisa, tornando-a pouco 
objetiva. No entanto, estes outros campos sempre estiveram na agenda da exploração 
da AP. 

Este artigo pretende lançar uma primeira visão sobre a percepção das 
partições, sob o ponto de vista cognitivo, dentro do projeto de pesquisa do PPGM-
UFRJ, que tem início em 2015, com o título “Expansão, integração e novas 
interlocuções da Análise Particional”. 

Para isso, serão observadas duas análises feitas previamente à Análise 
Particional, e por isso sujeitas a escolhas mais subjetivas. As análises encontram-se 
justamente no texto que inspira o Particionamento Rítmico ou Textural (primeira 
aplicação musical da Análise Particional) – o capítulo de Wallace Berry sobre textura 
(BERRY, op. cit., cap. II). As peças em questão são Six Sonnets for mixed chorus, III - 
A peine si le coeur vous a considérées, images et figures, de Darius Milhaud (1946) e 
Or, che in gioia credea viver contento, do livro 4 de Madrigais de Carlo Gesualdo 
(1596).  

A metodologia fundamenta-se na comparação entre as partições observadas 
por Berry e as partições detectadas automaticamente pelo programa Parsemat, a partir 
do arquivo MIDI da peça. O programa faz uma varredura exaustiva no arquivo, 
recuperando todas as partições existentes na peça. A análise de Berry, por outro lado, 
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utiliza-se de janelas arbitrárias de observação, priorizando algumas partições em 
detrimento de outras. O processo de Berry é documentado ou explicitado parcialmente, 
considerando eventualmente a direção de movimento melódico das partes, e em 
grande parte a compreensão de suas escolhas permanece no nível tácito de 
cumplicidade entre o autor e o leitor, e, portanto, sujeito a interpretações relativamente 
subjetivas. 

A ideia do presente trabalho é compreender de forma um pouco mais 
detalhada quais os resultados dos critérios que Berry usou para chegar à sua seleção de 
partições, dentro do universo que tinha à disposição, e considerando a consequência 
de suas justificativas. Foram definidas três hipóteses, a partir de conversas com colegas 
do Grupo de Pesquisa MusMat (2015), e levando em consideração outro artigo já 
publicado sobre as análises de Berry (GENTIL-NUNES 2006): 

 
1. Alinhamento dos pontos de tempo (time-points) – os critérios de Berry 

levariam a partições metricamente privilegiadas ou coincidentes com 
partições da AP, incorrendo em uma curva mediana em torno da curva 
do indexograma. 

2. Picos (peak analysis) – os critérios de Berry privilegiariam as partições 
que se destacam por suas características mais extremas (mais dispersas 
ou mais aglomeradas) e, portanto, mais perceptíveis no contexto. 

3. Durações – os critérios de Berry favoreceriam as partições que se 
destacam pela maior permanência. 

 
No presente artigo, serão apresentados os resultados destas análises 

comparativas. 
 

Berry e a análise de Milhaud 

Wallace Berry (1928-1991), de origem canadense, foi compositor, pianista, 
educador e também um dos mais importantes teóricos da música de concerto no Século 
XX. Foi professor na University of Southern California (1956-7), University of 
Michigan (1957-77) e chefe do Departamento de Música na University of British 
Columbia (1978-84), tendo deixado obras musicais reconhecidas e produção 
bibliográfica expressiva (HISTORICA CANADA, 2015). 

Dentre seus escritos, a mais conhecida obra é o livro Structural Functions 
in Music (1976), principalmente pelo segundo capítulo, que trata da textura musical. 
Neste texto, Berry apresenta nada menos do que 29 análises distintas de pequenos 
trechos de obras de diversos períodos, cobrindo uma série de propostas e conceitos 
inovadores e consistentes. Delas, a primeira proposta (p. 184-199) inspirou a 
formulação da AP e do Particionamento Rítmico. 

Berry propõe a codificação da textura através da observação dos 
componentes sonoros (fontes) e componentes reais (entidades resultantes da 
interação entre fontes). As configurações são representadas por números empilhados, 
correspondentes aos componentes reais, e deles são extraídas duas curvas – 
quantitativa (definida pela densidade-número, referente ao número simultâneo de 
fontes) e qualitativa (definida pela quantidade simultânea de componentes reais). As 
comparações entre componentes sonoros para definição dos componentes reais são 
realizadas a partir de uma janela fixa de observação, que no caso do primeiro exemplo 
de Berry correspondem a um compasso (Figura 4). 
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Figura 4 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 

(MILHAUD, 1946), c. 1-7: análise textural. 

 
A análise de Berry da peça de Milhaud foi minuciosamente avaliada em 

artigo do presente autor (2006), onde foram observados uma série de problemas 
estruturais, principalmente em relação à desconsideração da estrutura motívica, que é 
deslocada em relação à métrica (tem estrutura binária, ou seja, o trecho é todo em 
hemíolas) e que acaba gerando inconsistência na avaliação de alguns componentes 
reais; e a inconsistência na consideração de paralelismos entre vozes (em alguns casos 
são considerados independentes e em outros não). Estes problemas de forma nenhum 
afetam o valor da análise, que se encontra muito mais na prova dos conceitos propostos 
do que de fato no desvelamento de aspectos musicais do excerto. 

No entanto, ao por em evidência a questão da janela (as barras de compasso, 
que no caso do Milhaud não constituem uma informação estrutural importante, a não 
ser em relação aos deslocamentos que produz), esta crítica levanta a questão da 
unidade temporal mínima de para avaliação da textura, que acabou sendo resolvida na 
AP a partir dos próprios pontos de ataque, ou seja, uma proposta de janela variável 
(chamada de parsema), pronta para captar todas as configurações texturais presentes 
no trecho. Esta avaliação é mais “dura” que a de Berry e ao mesmo tempo é totalmente 
sincrônica, ou seja, prescinde de considerações estilísticas ou históricas (Figura 2). 

 

 
Figura 5 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 
(MILHAUD, 1946), c. 1-7: análise particional (GENTIL-NUNES 2006, onde os parsemas são marcados 

por setas). 
 

Comparação entre indexograma 
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As diferenças entre Análise Textural (AT, de Berry) e Análise Particional 

(AP) ficam mais claras na comparação entre seus indexogramas. O indexograma é a 
plotagem dos índices de aglomeração e dispersão, em arranjo espelhado, contra o eixo 
temporal mediano, expresso em beats. Estes índices representam respectivamente a 
diversidade interna da configuração textural (dispersão) e a espessura de suas partes 
(aglomeração). Suas curvas formam áreas de progressão e recessão textural, chamadas 
de bolhas, e podem também mostrar perfis de contorno que informam sobre o discurso 
textural de forma compreensiva. 

O indexograma AT é bem mais simples, uma vez que é constituído por uma 
filtragem do universo global de partições do exemplo (justamente a questão do 
presente trabalho). No entanto, sua curva pode ser considerada também como uma 
suavização ou simplificação do contorno do indexograma AP (Figura 6). 

 

 
Figura 6 - Six Sonnets for mixed chorus, III - A peine si le coeur vous a considérées, images et figures 

(MILHAUD, 1946), c. 1-7: indexograma AT (a) e indexograma AP (b) 

 
A comparação dos indexogramas AT e AP sob os três critérios definidos 

como hipóteses no presente trabalho produz a  
Tabela 1. A primeira coluna apresenta os pontos de tempo AT e a segunda 

coluna apresenta as partições encontradas por Berry em sua janela de compasso. As 
colunas 3 e 4 trazem a mesma informação para a análise de particionamento rítmico 
(AP). As últimas três colunas indicam as partições que coincidem sob o ponto de vista 
de cada critério.  

No critério de pontos de tempo, praticamente todas as partições coincidem. 
A exceção é a partição [13], que de fato nem aparece na AP. As duas últimas partições 
([22] e [4]) apresentam um leve deslocamento temporal, indicado na tabela por linhas. 
Estes desvios acontecem principalmente por causa da desconsideração da rítmica 
hemiolada por parte de Berry e, por isto, nesta comparação foram relevados. 
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O segundo critério, por picos, já tem um resultado mais dúbio. Dos 9 picos 
encontrados, apenas cinco coincidem com partições escolhidas por Berry. De qualquer 
maneira, considerando que o número total de partições do trecho é 26, é notável como 
a distribuição acontece de fato em torno dos tempos fortes. 

 
Tabela 1 – Milhaud (1946) c. 1-7 – AT e AP: pontos de tempo, partições e comparação sob 

os critérios de pontos de tempo, análise de picos e durações. 

 
pt(AT) p pt(AP) p pontos de tempo análise de picos durações 
0 1      
  0.5 1 ●  ● 
  2.5 2    
3 12 3 12 ● ●  
  4 1    
  4.5 2    
  5 12   ● 
6 13   x   
  6.5 3    
  7 12    
  7,5 2    
  8 12    
  8,5 3    
9 14 9 14 ● ●  
  9,5 13    
  10 2    
  10,5 12    
  10,75 1    
  11 122    
  11,5 12    
12 122 12 122 ● ●  
  12,5 3    
  13 22 ● ● ● 
  14 2    
15 22      
  15,5 4 ● ● ● 
18 4      

 

Com relação ao terceiro critério, durações, das quatro partições que têm 
maior duração todas coincidem com marcações de Berry. 

Como conclusão parcial, podemos dizer que todos os critérios convergem 
para a seleção AT, sendo que nenhum sozinho consegue explicar todos os pontos. A 
partição [13] é a única que não existe na seleção AP, sendo resultado de uma filtragem 
mais “interpretada”. 
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Gesualdo 
 

 A análise de Gesualdo é bem mais indeterminada, pois as partições não 
recebem uma janela específica e nem todas as partições são localizadas de forma 
precisa por Berry. Desta forma, foi necessário um trabalho prévio de reconstituição do 
pensamento do analista, sendo que em alguns momentos foram encontradas partições 
na análise de Berry que simplesmente não aparecem explicitamente em nenhum 
momento na partitura, mesmo fazendo considerações diacrônicas (estilísticas). De 
qualquer forma, elas foram levadas em conta, para que não houvesse perda de nenhum 
dado (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Or, che in gioia credea viver contento, livro 4 de Madrigais de Carlo Gesualdo (1596): 

análise textural. 

 
 
 A análise comparativa é explicitada na Figura 8 e Tabela 2. De acordo 

com o critério de pontos de tempo, a maior parte das entradas de Berry coincide com 
as partições da AP. O critério de picos já não tem grande convergência com os pontos 
de tempo, uma vez que somente quatro partições são assinaladas (as que não 
coincidiram foram omitidas por questões de espaço). As partições mais permanentes 
(colunas de durações) também não apresentam resultados expressivos (das sete, 
apenas três foram citadas por Berry). 
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Figura 8 – Gesualdo (1596): indexograma AT (a) e indexograma AP (b) 

 
 

Conclusões 
 
O resultado da comparação entre os indexogramas não foi tão conclusivo 

quanto o esperado, pois nenhum dos critérios sincrônicos se mostrou satisfatório em 
explicar de forma integral as escolhas de Berry. No entanto, é possível dizer que o 
critério de pontos de tempo é o mais forte dos três, incorrendo na escolha de Berry 
como uma linha mediana ou suavização do contorno da AP. Os critérios de pontos de 
tempo também funcionaram de forma complementar ao critério de duração, 
apresentando força em sua consideração combinada. Na análise dos picos, o índice de 
dispersão tende a ser mais importante que o de aglomeração, pois são seus picos que 
marcam a maioria das escolhas de Berry. Este critério foi o menos importante, 
definindo menos partições na AT. 

 
 

Tabela 2 – Gesualdo (1596), AT e AP: pontos de tempo, partições e comparação sob os 
critérios de pontos de tempo, análise de picos e durações (partições AP não coincidentes omitidas por 

questão de espaço). 
 

pt(AT) p pt(AP) p pontos de tempo análise de picos durações 
0 1 0 1 ● ●  

8 12   x  ● 
16 122   x   
24 12 26 12 ●   
32 22 33 22 ●  ● 
45 132 45 132 ● ●  
48 4   x   
49 2   x   
50 23 50 23 ● ●  
52 5 51 5 ●   
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  52 123   x 
56 2 56 2 ●   
60 22 58 22 ●  ● 
  60 122   x 
66 5 66 5 ● ●  
69 2 68 2 ●   
72 22 69 22 ●   
76 122   x   
80 122   x   
88 132   x ●  
  90 12   x 
92 13 88 13 ●   
100 22   x   
  110 23   x 
112 122   x   
116 5   x   

 

Como conclusão final, recomenda-se a necessidade de estender as amostras 
e critérios para obter resultados mais confiáveis. No momento, estas informações 
podem servir como um ponto de partida para uma investigação mais profunda sobre a 
percepção das partições. 
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Resumo: Este trabalho visa a analisar a cesura central do primeiro movimento da Sonata em fá menor 
de Rosemary Brown, atribuída ao espírito de Schubert, e discuti-la à luz dos procedimentos 
composicionais característicos de cesuras centrais clássicas e românticas _ porém, mais especialmente, 
das cesuras centrais schubertianas. Meu objetivo é, portanto, avaliar o grau de correlação de estilo que 
há entre a cesura central da sonata de Brown, que é atribuída ao espírito de Schubert, e as cesuras 
centrais próprias desse compositor. Meu referencial teórico principal será a obra Elements of Sonata 
Theory, de 2006, dos autores Hepokoski e Darcy. 
Palavras-chave: 

 
 

Introdução, objetivos e metodologia 
 

Rosemary Brown (1916-2001) foi uma compositora inglesa cujas obras 
remetem aos estilos de vários grandes compositores, entre eles Bach, Mozart, 
Beethoven, Schubert,  Brahms, Chopin, Liszt, Rachmaninoff e Debussy1. Como se vê, a 
lista é variada. 

Brown se dizia médium. Alegava ter contato com os espíritos desses 
compositores, de forma que sua música seria, na verdade, deles. A médium-
compositora causou muita polêmica nos anos 60. Uns acreditavam que sua alegação 
fosse legítima; outros, que se tratava de uma imitação qualquer, uma farsa. Ela chegou 
mesmo a protagonizar um documentário da BBC, no qual escreveu uma peça atribuída 
a Liszt que parece ter impressionado bastante Humphrey Searle, um musicólogo com 
obra publicada sobre esse compositor2. 

Apesar de toda a celeuma, não há praticamente nenhum trabalho acadêmico 
substancial sobre a obra da compositora3. Este trabalho visa a analisar a cesura central4 
do primeiro movimento da Sonata em fá menor de Rosemary Brown, atribuída ao 
espírito de Schubert, e discuti-la à luz dos procedimentos composicionais 
característicos de cesuras centrais clássicas e românticas _ porém, mais especialmente, 
das cesuras centrais schubertianas. Meu objetivo é, portanto, avaliar o grau de 
correlação de estilo que há entre a cesura central da sonata de Brown5, que é atribuída 

                                                           
1 (BROWN, 1971, p. 21) 
2 (ibid, p. 104-108) A referida obra de Searle se chama “The music of Liszt” (1966). 
3 O livro de Ian Parrott The music of Rosemary Brown (1978) é o mais substancial trabalho que 
encontrei sobre a música da médium, mas consiste em apenas 92 páginas e trata da correlação de estilo 
em diversas peças da compositora, de modo que o autor não tratou do assunto, ali, com profundidade. 
4 A expressão original é “medial caesura” (HEPOKOSKI; DARCY, 2006). Optei pela tradução usada por 
Navia (2014). 
5 Foge ao escopo deste artigo fazer uma análise completa da sonata de Brown em discussão. Tal análise 
será publicada na minha dissertação de mestrado, a cuja pesquisa este artigo é vinculado. Para os fins 
deste artigo, portanto, será preciso que o leitor aceite que a localização da cesura central definida aqui 
seja procedente. Não será possível, nas escassas páginas deste trabalho, tratar das justificativas para a 
existência e a localização da cesura central na obra em discussão aqui. 

mailto:mgrosman@terra.com.br
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ao espírito de Schubert, e as cesuras centrais próprias desse compositor6. Meu 
referencial teórico principal será a obra Elements of Sonata Theory, de 2006, dos 
autores Hepokoski e Darcy. 

 
Cesura central: definição, características e tipos básicos 
 

“A cesura central é a ruptura, parada ou vão breve e retoricamente reforçado 
que serve para dividir uma exposição em duas partes, tônica e dominante (ou tônica e 
mediante na maioria das sonatas de tônica menor).”7 Portanto, a cesura central (neste 
artigo, CC) se localiza entre o fim da transição (TR) e o começo do tema ou grupo 
secundário (S). 

Uma característica típica de TR, que antecede CC, é o acúmulo de energia 
dinâmica. “Uma vez que TR comece, a energia [dinâmica] forte deve ser mantida 
constante ou crescer persistentemente até a cesura central propriamente dita.”8 

Há três tipos básicos, mais recorrentes, de cesura central: 
 
1ª opção-padrão9: CC c/ CS em V (cesura central com cadência suspensiva 

no quinto grau)10, 
2ª opção-padrão: CC c/ CS em I (cesura central com cadência suspensiva no 

primeiro grau)11 e 
3ª opção-padrão: CC c/ CAP em V (cesura central com cadência autêntica 

perfeita no quinto grau)12. 
 
O critério para ordenação das opções-padrão é, simplesmente, sua 

recorrência em um dado repertório (nesse caso, o gênero sonata no final do século 
XVIII e início do século XIX). Ou seja, a 1ª opção-padrão é a mais comum nesse 
repertório, enquanto a 3ª opção-padrão é a menos comum das três. 
 
A cesura central da Sonata em fá menor 

 
A Sonata em fá menor de Rosemary Brown e atribuída ao espírito de 

Schubert tem CC c/ CAI (cadência autêntica imperfeita) em i (ex. 113, c. 24). Tal tipo de 
cesura central _ com cadência autêntica (CA) no primeiro grau _ é considerado 
bastante raro e 4ª opção-padrão14.  Hepokoski e Darcy15 dão apenas dois exemplos 
desse tipo: o Quinteto em sol menor, K. 516,  de Mozart (ex. 2), e a Sinfonia em si menor 
(a “Inacabada”), D. 759, de Schubert (!) (ex. 316). 

                                                           
6  Mais uma vez, o trabalho já citado de Parrott é o que mais se aproxima dessa abordagem. Mas o livro 
é anterior à Sonata em fá menor, composta em 1982, e, portanto, não trata dessa obra. 
7 “The medial caesura is the brief, rhetorical reinforced break or gap that serves to divide an exposition 
in two parts, tonic and dominant (or tonic and mediant in most minor-key sonatas).” (HEPOKOSKI; 
DARCY, 2006, p. 24, tradução minha) 
8 “(…) once TR has begun, the forte energy should be kept constant or on the increase all the way to 
the medial caesura proper.” (ibid., p. 25, tradução minha) 
9 A expressão original é “first-level default” (ibid., loc. cit.). Optei por traduzi-la como “1ª opção-
padrão”, apesar de a tradução mais literal ser “padrão de 1º nível”. 
10 (ibid., loc. cit.) 
11 (ibid., p. 26) 
12 (ibid., p. 28-29, 39) 
13Os apóstrofes indicam o local da cesura central. Tonalidades foram colocadas em negrito. Maiúsculas 
indicam modo maior e minúsculas, modo menor (isso serve tanto para tonalidades como para graus). 
14 (ibid., p. 29) 
15 (ibid., loc. cit.) 
16 Para facilitar e agilizar a compreensão, optei por usar uma redução para piano da sinfonia de 
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Como se vê, há uma diferença importante entre esses dois exemplos: 
enquanto Mozart, ao usar uma cadência autêntica no tom principal para a cesura 
central, começa S (c. 30) ainda no tom principal para só depois (c. 36) “corrigi-lo” para 
seu tom “verdadeiro”, Schubert cria praticamente uma justaposição de tonalidades, 
pois o novo tom já se estabelece assim que começa S (c. 42) _ ou um tempo antes, no 
fim do preenchimento de cesura (c. 413). Nota-se, aí, grande semelhança com a sonata 
de Rosemary Brown, em que S já começa no novo tom (e também a submediante17), 
apesar da CC c/ CA (cadência autêntica) em i. 

 
 
 

 
 

                                                           
Schubert. 
17 Ou superdominante. Optei por “submediante” por esse termo enfatizar sua distância de terça para a 
tônica, mesma distância da mediante, mas em sentido contrário. 
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Características gerais e amplamente reconhecidas das transições 
schubertianas 

 
O caráter inesperado, repentino, de “surpresa” ou “revelação” é o que 

resume melhor a particularidade das transições de Schubert. Esse caráter se manifesta 
por modulações abruptas e uma espécie de “finta”: o compositor sugere um tom, mas 
acaba por modular de fato para outro. Tais características das transições schubertianas 
foram observadas e comentadas extensamente por diversos autores18. 

Wollenberg19 divide as transições schubertianas em cinco tipos: 
 
Tipo 1: tom preparado convencional; tom de destino não-convencional. O 

exemplo citado pela autora é o Quinteto em dó maior D. 956, em que o tom 

                                                           
18 De acordo com Adorno, “no lugar de transições condutoras, há choques harmônicos, como mudanças 
de iluminação, que nos levam a um novo ambiente, uma nova paisagem, que se desenvolve tão pouco 
quanto a que a precedeu”. “Thus instead of developmental transitions, there are harmonic shocks, like 
changes in lighting, that lead us into a new realm, a new landscape, one that knows as little evolution 
as the one that preceded it” (ADORNO apud BURNHAM, 2005, p. 32, tradução minha). Para Tovey, “a 
primeira transição de Schubert é um mais ou menos violento coup-de-théatre, movendo-se (a não ser 
na Sinfonia ‘Inacabada’ [na verdade, como a discussão adiante mostrará, a Sinfonia ‘Inacabada’ não é 
uma exceção a essa regra]) em alguma trajetória que não o destino final da seção.” “Schubert’s first 
transition is a more or less violent coup-de-théatre, moving (except in the Unfinished Symphony) in 
some direction other than the eventual destiny of the section.” (TOVEY, 1928, p. 362, tradução minha) 
Segundo Webster, “em vez de preparar o segundo grupo por uma clara transição que estabeleça a nova 
tonalidade por sua dominante, ele prefere modular abruptamente ou sugerir uma tonalidade diferente 
daquela em que o segundo grupo de fato começa.” “Rather than prepare the second group by a clear 
transition which establishes the new key through its dominant, he prefers to modulate abruptly, or to 
imply a different key from the one in which the second group actually begins.” (WEBSTER, 1978, p. 19, 
tradução minha) Ainda de acordo com Webster, “Schubert também encontra meios não-ortodoxos de 
preparar suas tonalidades não-ortodoxas. Frequentemente ele não estabelece tons, mas os justapõe 
através de uma breve, frequentemente abrupta modulação por nota comum ou acorde pivô. Ou ele 
prepara algum tom que não aquele em que o segundo grupo de fato começa. Ou ele faz uma complexa 
progressão por vários tons remotos e o destino final permanece incerto até o último momento.” 
“Schubert also finds unorthodox means of preparing his unorthodox keys. Often he does not establish 
keys, but juxtaposes them by a brief, frequently abrupt modulation through a common tone or pivot 
chord. Or he prepares some key other than the one in which the second group actually begins. Or he 
makes a complex progression through several remote keys, the eventual goal remaining uncertain 
until the last moment.”(ibid., p. 23, tradução minha) Para Hascher, uma característica da forma-sonata 
em Schubert é a “dificuldade da transição em abandonar o tom principal, substituída por uma 
modulação brutal, muitas vezes em direção a um tom afastado, ou simplesmente diferente daquele no 
qual o segundo grupo debutará”.  “(…) difficulté de la transition à quitter le ton principal, remplacée 
par une modulation brutale, souvent vers un ton éloigné, ou simplement différent de celui dans lequel 
débutera le deuxième groupe”(Hascher, 1997, p. 10, tradução de Solange Perez e minha) Já Clark 
destaca que “é uma marca das formas-sonata de Schubert que seus temas secundários sejam 
introduzidos por modulação abrupta.” “It is a hallmark of Schubert’s sonata forms that his second 
themes are introduced through abrupt modulation.”(CLARK, 2010, p. 177, tradução minha) A mesma 
autora descreve o caso da Sinfonia “Inacabada”, em que “outra impressão digital schubertiana é crucial 
para a dinâmica descontraída do movimento. A submediante na exposição chega com mínima 
preparação dominante.” “Another Schubertian fingerprint is crucial to the relaxed dynamic of the 
movement. The submediant in the exposition arrives with minimal dominant preparation.” (ibid., p. 
236, tradução minha) E, para Wollenberg, “as transições de Schubert são mais facilmente concebidas 
num contexto de forma-sonata em que, caracteristicamente, ‘uma movimentação transitória é efetivada 
quase imperceptivelmente de um tom a outro’, com um caráter repentino que dá ao novo tom a 
‘qualidade de uma revelação’.” “Schubert’s transitions are most readily thought of in a sonata form 
context where, characteristically, ‘a transitional move is effected almost imperceptibly from one key 
to another’, with a suddenness that gives the new key the ‘quality of a revelation’.”  (Wollenberg, 2011, 
p. 47, tradução minha) 
19 (1998, p. 16-22) 
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preparado (pela transição) é sol maior (V)20 e o tom de destino é mi bemol maior 
(bIII). 

Tipo 2: tom preparado não-convencional; tom de destino convencional. O 
exemplo citado é o Quarteto em sol maior, D. 887, em que o tom de destino é ré 
maior, mas a transição prepara si maior (III). 

Tipo 3: tom preparado é o mesmo que tom de destino, mas a transição é 
muito repentina. O exemplo é o Quartettsatz, em dó menor, D. 703, cujo tom 
preparado e de destino é lá bemol maior (VI). 

Tipo 4: rota imprevisível. O exemplo é a Sonata em si bemol maior, D. 960, 
cuja transição se dá com acordes de sétima diminuta em contexto de tonalidade não 
muito clara e, por isso mesmo, ambíguos (afinal, o mesmo som pode ser de diversos 
acordes de sétima diminuta enarmônicos e, portanto, pertencentes a diversas 
tonalidades). 

Tipo 5: a tônica é reafirmada no fim de TR. Os exemplos dados são as 
sinfonias D. 759 (a “Inacabada”, em si menor) e D. 944 (“A Grande”, em dó maior). 
Em ambos os casos, a transição reafirma a tônica ao seu fim _ mas o segundo grupo 
começa em outro tom. Em D. 759, a transição reafirma si menor (i), mas o segundo 
tema é em sol maior (VI). Já em D. 944, a transição reafirma dó maior (I), mas o 
segundo tema é em mi menor (iii). 

 
A partir de todos esses exemplos, fica claro que Schubert emprega uma variedade de 
estratégias de transição para produzir efeitos-surpresa. Em todas as cinco categorias 
mencionadas, o modo repentino com que o novo tom entra lhe dá a qualidade de 
uma revelação, qualquer que seja seu status frente à tônica.21 

 
Outra característica comum a todos esses casos, que não chega a ser 

mencionada por Wollenberg, é a construção de relações de terças, também largamente 
reconhecida como um aspecto central do estilo de Schubert. De fato, “Schubert é 
lendário por seu uso de relações de terças (…), [que constituem também] sua escolha 
mais comum para seus remotos temas secundários”22. 

Note-se que a sonata de Brown se adequa com justeza ao 5º tipo de transição 
schubertiana, além de também construir uma relação de terça na escolha tonal para S. 

 
Conclusões 

 
Observou-se clara adequação do tratamento da cesura central na sonata de 

Brown aos padrões schubertianos. Tal adequação é reforçada pelo fato de que a CC c/ 
CA em I (ou i)  (cesura central com cadência autêntica no primeiro grau) consiste em 
desvio da norma clássica mais comum, sendo mesmo considerado raro (e 4ª opção-
padrão). O único exemplo clássico desse tipo citado por Hepokoski e Darcy (aqui, ex. 
2, o Quinteto K. 516 de Mozart) diverge dos exemplos schubertianos e da sonata de 

                                                           
20 Na verdade, o caso aqui parece ser de CC c/ CS em I, a 2ª opção-padrão. Ou seja, muito embora se 
possa dizer que o tom da dominante seja de algum modo preparado, não chega a haver de fato 
modulação (como haveria caso se tratasse da 1ª opção-padrão, CC c/ CS em V). 
21 “From all these examples it becomes clear that Schubert deploys a variety of transitional strategies 
to produce surprising effects. I all five categories mentioned, the suddenness with which the new key 
enters gives it the quality of a revelation, whatever its status vis-à-vis the tonic.” (WOLLENBERG, op. 
cit., p. 22, tradução minha) 
22 “Schubert is legendary for his use of third-relations.” “Third relations are also Schubert’s most 
common choice for his remote secondary themes”. (CLARK, 2010, p. 228, tradução minha) Hascher 
(1996) também menciona e descreve o papel estrutural das relações de terças na forma-sonata 
schubertiana. 
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Brown ao começar S (o grupo secundário) ainda no tom principal, enquanto no 
exemplo schubertiano S já começa no novo tom, causando uma espécie de justaposição 
de tons. O mesmo ocorre na sonata de Brown. Além disso, a  sonata atribuída ao 
espírito de Schubert também apresenta escolha de tom para S  característica do 
compositor (no caso, a submediante), já que cria relação de terça com a tônica. 
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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 
Palavras-chave: Estrutura Métrica; Violão de 8 Cordas; Egberto Gismonti; Transcrição para Violão. 

 

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.  

 
Os termos fluência e precisão, em certo sentido significam conceitos 

opostos. A fluência é bastante difícil de ser descrita, porém qualquer músico entende o 

                                                           
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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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) 

 
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 

                                                           
5 Optei por representar dessa forma em minha transcrição.   
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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 1971, 
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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.  
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Repertório, Performance  e  Competência  Profissional: 

Reflexões 

Miriam Grosman 
mgrosman@terra.com.br 

 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a função e a relevância da construção do 
repertório pianístico durante o período de formação do pianista e/ou professor de piano nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado Acadêmicos da Escola de Música da UFRJ. Discutimos a relação entre a aquisição 
de um repertório abrangente e sua influência na qualidade do ensino e no nível de performance do 
futuro profissional, tendo por base o pensamento de consagrados pianistas e professores de piano.  
Palavras-chave: repertório; pós-graduação; performance; ensino  

 
O repertório exigido no Curso de Bacharelado em Piano da UFRJ, apesar de 

apresentar uma certa elasticidade, atrela-se ainda a uma certa tradição com poucas 
chances de atender a diferentes terminalidades. No entanto, ao terminar o curso de 
Graduação e liberado das disciplinas básicas obrigatórias, o aluno deveria aprofundar 
seus conhecimentos musicais através da aquisição de repertório variado e complexo, 
sem, no entanto, desprezar uma  literatura que forneça subsídios concretos à 
performance. Na realidade, o que ocorre é o oposto: o futuro profissional não é 
contemplado com a inclusão de performance no curso de Mestrado Acadêmico e com 
poucas perspectivas desta atividade num futuro Doutorado. 

Neste trabalho investigamos a formação musical e o pensamento de 
consagrados mestres e pianistas, com ou sem atuação em instituições acadêmicas de 
música, cujo material, obtido em várias publicações, trata da aquisição de repertório 
associado ao nível de performance daqueles artistas. 

Como referenciais teóricos, as obras de Dean Elder (1982), Pianistsat Play, 
de David Dubal (1997), Reflections from the Keyboard de Elyse Mach (1991), Great 
Contemporary Pianists Speak for Themselves, servem de ponto de partida para 
informações iniciais sobre o tema em discussão. Partimos da hipótese de que 
experiências e opiniões de consagrados pianistas podem trazer novas luzes para os 
programas de pós-graduação em práticas interpretativas. 

Inicialmente tomemos como princípio básico os objetivos do ensino na 
Escola de Música da UFRJ, uma das mais antigas instituições musicais do Brasil. 
Dentro dos objetivos propostos, sobressaem-se a performance a formação de 
professores. 

A Escola de Música (EM) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) é uma instituição de ensino superior mantida pelo governo federal 
brasileiro e localizada no Rio de Janeiro. Ministra cursos de música desde a 
musicalização infantil até a pós-graduação. Destina-se ao ensino e à pesquisa, 
visando principalmente à formação em nível superior, nas atividades de 
execução, interpretação, criação musical e formação de professores.1 (grifo 
nosso). 

De acordo com os critérios do grupo de trabalho denominado Polifonia 
Tuning2,foram identificadas três áreas principais para os graduados em música. Uma 
primeira categoria seria aquela, por exemplo, em que a música representa a base 
principal do trabalho, como o intérprete, o regente, o compositor e o professor de 

                                                           
1http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Música da_Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro.   
Acesso em 2 de maio de 2014 
2AEC Polifonia.Erasmus Thematic Network for Music.www.polifonia-tn.org. 2007. 
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música. Uma segunda categoria incluiria profissionais que têm a música apenas como 
seu requisito principal, e aqui poderiam estar incluídos o musicólogo, o administrador 
musical, o musico terapeuta, o engenheiro de some o editor de música. Ainda de acordo 
com aquele grupo de trabalho, a terceira categoria poderia ser composta, por exemplo, 
pelo crítico musical, o apresentador e o fabricante de instrumentos (SMILDE, 2008). 

Utilizando-se este critério, entendemos que o pianista de concerto, o 
professor de piano, o aluno de piano e futuro pianista profissional e/ou professor 
deveriam ter na prática instrumental sua principal atividade, embora não a única. 
Manter uma prática instrumental significa dedicar parte de seu tempo produtivo ao 
desenvolvimento artístico/musical, especialmente mediante a expansão do repertório 
e apresentações públicas, possibilitando não apenas a incorporação de novas obras, 
mas conhecimento, compreensão de diferentes estilos e compositores, mas sempre 
complementados pela experiência em performance. 

Entendemos que a Escola de Música da UFRJ, assim como a maioria das 
Escolas de Música do planeta tem como objetivo principal a formação do músico em 
nível superior: execução, interpretação, criação e formação de professores. 
Consideramos como níveis superiores os Cursos de Graduação e Pós-Graduação que 
devem, portanto, fornecer e possibilitar ao músico conhecimentos que contribuam e 
fortaleçam sua competência na performance e no ensino. 

Com relação à formação do pianista, é possível traçar um perfil de um curso 
que enfatize a prática instrumental. Observando-se a tabela do Programa de 
Bacharelado de Piano da Escola de Música da UFRJ (figura 1), podemos verificar que 
há uma preocupação em diversificar o repertório, distribuídos em 8 períodos, com 
obras que vão do século XVIII ao XXI, mas longe de preencher as necessidades e 
exigências de um profissional de qualidade, seja ele pianista ou professor, o que é 
perfeitamente compreensível em um curso a nível de Graduação. Não obstante, uma 
função não deve excluir a outra; ao contrário, somente o professor, como artista 
atuante, poderá orientar de forma satisfatória os futuros pianistas e mestres. 

O programa do bacharelado, embora pareça flexível por delegar livre 
escolha em várias categorias, pode ser também considerado restritivo e impositivo, 
como por exemplo, a exigência de obra barroca em 5 períodos, enquanto que  a  música 
dos séculos XX e XXI é exigida em apenas 3 períodos, a obra clássica e a nacional são 
contempladas em 4, a romântica e a contemporânea  em 3  e o estudo em 7. Parece 
haver um desequilíbrio na distribuição do repertório, se considerarmos que a base do 
pianismo está enraizada no período clássico e que a vasta literatura pianística foi 
produzida no período romântico. Embora não seja nosso objetivo analisar o repertório 
no Curso de Graduação da Escola da Música da UFRJ, faz sentido apontar, ao menos, 
a cristalização de concepções de repertório que se perpetuam há décadas. As últimas 
modificações no programa podem ser consideradas de natureza muito mais 
quantitativa do que qualitativa, como por exemplo, substituir uma sonata clássica ou 
romântica  por qualquer outro gêneronos respectivos períodos, ou ainda suprimir a 
exigência de uma obra para piano e orquestra no período IV com a opção de um meio 
recital de livre escolha, com a justificativa de que os alunos não teriam oportunidade 
de atuar com orquestra.Por outro lado, sugerir novas modalidades de programas no 
Curso de Graduação colide com uma estrutura curricular já estabelecida ou com 
concepções filosóficas que não permitem flexibilidade na sua organização. 
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Figura 1- Programa do curso de bacharelado  - piano 

 
A performance nos programas de Mestrado e Doutorado na UFRJ 3não tem 

sido contemplada em sua verdadeira dimensão  por não exigir  nas áreas denominadas 
“interpretativas” um mínimo de atuação artística. Além disso, sua avaliação é 
minimizada se comparada à produção bibliográfica, sendo praticamente  irrelevante 
para os programas de Pós-Graduação e alguns órgãos de fomento. Não se trata de 
desprezar a produção intelectual, mas é indispensável que o Mestre ou Doutor em 
performance faça jus à titulação não somente pela qualidade bibliográfica, mas 
sobretudo pela qualidade artística. Dessa forma, o que observamos é a tendência de se 
investir menos na aquisição de repertório, seja por falta de tempo ou de motivação para 
investir em repertório. O resultado inevitável é o empobrecimento de apresentações 
públicas, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Exige-se que o 
estudante dos cursos de Pós-Graduação na área de Práticas Interpretativas mergulhe 
mais na reflexão do que na prática propriamente dita, como se fosse possível uma linha 
divisória entre a teoria e a prática. Concebe-se que o ralo repertório do curso de 
Graduação é suficiente para a obtenção do grau de Mestre ou Doutor, considerado 
apenas um pré-requisito necessário aos processos reflexivos. 

                                                           
3 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UFRJ – Normas Acadêmicas e 
Administrativas 
Mestrado: 360 horas 
Seminários I (45 horas semestrais); 
Seminários II (45 horas semestrais); 
Metodologia da Pesquisa em Música (45 horas semestrais); 
Estágio Docente Supervisionado (30 horas semestrais); 
Preparação de Exame de Qualificação (15 horas semestrais); 
Orientação de Dissertação de Mestrado I (30 horas semestrais). 
II- Disciplinas optativas e atividades complementares 
(devem complementar o currículo para totalizar ao menos 360 horas) 
 
Os alunos do curso de Doutorado devem cumprir, no mínimo, a carga horária de 480 
horas, seguindo critérios semelhantes aos do Mestrado 
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Com essa constatação, surgem indagações, cujas respostas provavelmente 
sejam dissonantes com o pensamento da maioria dos grandes Mestres. Como alguém 
pode “refletir” sobre algo sobre o qual há vivência? Poderia, por exemplo, um indivíduo 
dissertar sobre técnicas cirúrgicas, sem a prática cirúrgica? Poderia um doutorando em 
teatro defender uma tese em sua área sem experiências significativas no palco? 

Lembro que durante meu programa de Doutorado em Washington DC 
(1995-1998), o pianista e professor Dr. Thomas Mastroianni, na época meu orientador, 
sempre reforçava a necessidade de um repertório abrangente para os pianistas, tanto 
para aqueles que se pretendiam à carreira de concertista, quanto para os que 
planejavam a atividade docente. Ou ambos, pois um não exclui o outro; ao contrário, 
uma atividade enriquece a outra. Não há contradição entre ser um pianista de concerto 
e ao mesmo tempo um professor. É significativo o número de pianistas de concerto que 
escolhe a docência em determinado período da vida, tornando-se grandes mestres e 
orientadores de futuros profissionais, graças ao seu conhecimento e experiência.  É 
essa a filosofia do programa de DMA4em inúmeras instituições americanas de pós-
graduação em música. Na Benjamin T. Rome School of Musica   of The Catholic 
University of America, em Washington DC, além de sete modalidades de recitais 
públicos, é exigida a execução de uma longa lista de obras a serem estudadas durante 
o curso, incluindo peças para piano solo, câmara, concertos e acompanhamento. Desta 
forma, considera-se que um “doutor” em artes musicais deve demonstrar competência 
na área para a qual está se propondo: na performance e no conhecimento de vasto 
repertório. 

Dentro desse pensamento, é oportuno reiterar ainda a opinião do 
consagrado pianista chileno Claudio Arrau (1903-1991) quando, ao comentar a 
performance de alguns músicos, declara não acreditarem especialistas. Em sua 
opinião, é “muito pouco saudável e pouco produtivo, manter e tocar um pequeno 
repertório por longo tempo” (ELDER, 1982,p. 40). De acordo com essa posição, 
concluímos que quanto maior o repertório, maiores as chances de competência como 
intérprete. 

Em outra entrevista, o mesmo pianista ressalta que, quanto melhor 
tocarmos Beethoven, tanto melhor será, por exemplo, a compreensão e execução de 
Tchaikovsky. Devemos, como intérpretes, ter a capacidade de mergulhar em diferentes 
universos e sermos capazes de conhecer diferentes estilos (HOROWITZ, 1982, p. 119-
120). A condição fundamental para a competência na performance é a expansão do 
conhecimento musical através de um enriquecimento de repertório e  não a 
concentração no que melhor convém ou se adapta a uma circunstância (DUBAL, 1997, 
p.4). 

Referindo-se aos jovens artistas que não se permitem tempo suficiente para 
se desenvolver, ainda Claudio Arrau (MACH, 1991, p.8) afirma que  jamais serão 
grandes artistas, pois precisam de uma significativa prática deliberada para 
amadurecer. Tocar sempre um ou dois programas por 50 ou 60 vezes não pode ser 
considerado um procedimento saudável. Concertos significam atividade de extrema 
relevância para o pianista e nunca é uma atividade rotineira, como muitos podem 
julgar, pois exigem preparação em vários níveis. Além disso, cada apresentação é uma 
oportunidade para um diagnóstico a nível artístico e profissional. A partir de cada 
experiência, o indivíduo pode analisar o resultado do seu trabalho para investir em 
novos procedimentos. É esse o processo de aprendizagem e crescimento; sem a 
performance, ele não existe.  

                                                           
4Doctor of Musical Arts 
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Vladimir Horowitz (1904 -1989) declarou que, mesmo após muito tempo de 
estudo, dedicava, pelo menos, de duas a três horas desse tempo para a música que 
nunca havia visto ou tocado antes (Chasins in GERIG, p. 307). Um artista do quilate 
de Horowitz que, mesmo em idade avançada sentia a necessidade de conhecer mais, 
dessa forma aumentando o repertório e executando novas obras em concertos, pode 
ser um exemplo para todos aqueles que pretendem atuar com competência, seja como 
docente e/ou como intérpretes.  

Complementando o pensamento dos mencionados artistas, o pianista Youri 
Egorov (1954-1988) declara que “mesmo após anos de educação, treinamento, estudo 
e experiência, cada concerto é quase uma nova experiência, relacionada tanto ao ritual 
físico como psicológico”(MATCH, p. 47 vol II)5. Essa visão reforça a posição de que a 
performance é necessária para a aquisição de experiências que, independentemente de 
serem bem ou mal sucedidas, servem de ponto de partida para transformações e 
modificações de comportamento, indispensáveis ao crescimento artístico-profissional. 
Corroborando o mesmo pensamento, Andrew Evans (apud Davidson in RINK, p. 122) 
recomenda que os intérpretes dediquem espaço e tempo às habilidades de 
apresentação, atividade necessária ao desenvolvimento profissional. 

Segundo Neuhaus (1971, p. 22), o músico necessita do “trabalho intenso, 
profundo e apaixonado” para atingir a excelência. Terá chances de maior sucesso na 
medida em que se desenvolve continuamente, musical, intelectual e artisticamente 
através do refinamento e educação do ouvido, aliado a um vasto conhecimento de 
literatura musical6. Afirma, por exemplo, que alguém que aprendeu 5 sonatas de 
Beethoven não é o mesmo que aquele que aprendeu  mais de 20. A partir das 
concepções de Arrau e Neuhaus, estamos diante do binômio qualidade/quantidade 
como indispensáveis à competência musical. A qualidade está diretamente relacionada 
à quantidade e quanto maior e mais variado o repertório conhecido, maior 
possibilidade da qualidade artística e profissional. 

Vários estudos têm demonstrado que a maneira mais eficiente para se 
alcançar a excelência é a prática deliberada.  Na música, de acordo com Jane Davidson 
(in RINK, p. 116-117), há uma estreita relação entre o sucesso e o número de horas 
investidas no estudo, o que resultaria em um êxito na aquisição tanto de habilidades 
técnicas como na qualidade de interpretação.Seria necessário, segundo Hallam, 
desenvolver habilidades a níveis de estrutura, notação, leitura, audição, técnica, 
motricidade, expressão e apresentação (apud DAVIDSON in RINK,p. 120). 

O êxito e a habilidade musical são resultado de grande acúmulo de horas de 
estudo e não apenas resultado de um “talento inato” (REID in RINK, p.126-127). 
Portanto, para alcançar os mais altos níveis de excelência musical, o intérprete deve 
investir muito tempo em seu estudo/prática. Sabe-se que a ideia da prática é essencial 
ao sucesso profissional, mas a quantidade de horas envolvida é realmente 
inimaginável. Foi estimado que 10.000 horas seriam o mínimo necessário para que o 
artista inicie a vida profissional. Admite-se também a necessidade de, pelo menos, 10 
anos de prática para que se obtenha algum resultado eficiente. Na música, segundo 
Krampe e Ericson, as habilidades adquiridas durante anos de trabalho, devem ser 
mantidas e aperfeiçoadas através da prática deliberada (CHAFIN e LEMIEUX in 
WILLIAMON, p.20), embora o tempo possa variar de acordo com os objetivos 
profissionais do músico. As investigações dirigidas por Ericson, Krampe e Tesh-Römer 
(apud REID in RINK, p.126-127) sobre a quantidade de estudo chegaram a algumas 

                                                           
5“..and even after years of education, training, practice, and experience, each concert is almost a new 
experience and must be approached with a psychological as well physical  ritual…” 
6Literatura musical deve ser entendida como repertório. 
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conclusões sobre o acúmulo aproximado de horas de trabalho no instrumento. Os 
resultados indicam diferenças quanto aos melhores intérpretes, aos bons intérpretes e 
aos futuros professores. Apesar de menos tempo, o futuro professor necessita de um 
investimento significativo no estudo e no desenvolvimento das práticas 
interpretativas.  

Após aproximadamente seis anos de “especialização” nos cursos de 
Mestrado e Doutorado Acadêmicos, além de não ter tido oportunidade de cumprir 
exigências de um repertório mais abrangente e ampliar o leque de disciplinas que 
possam dar suporte concreto à performance, o indivíduo estará “apto’ a se candidatar  
a funções docentes em Instituições Superiores de Música. Ele será certamente um 
“especialista” em alguma questão vinculada às Práticas Interpretativas e poderá ser 
considerado “apto” a formar futuros pianistas, de acordo com o modelo estabelecido. 
Não obstante, emerge  uma forte contradição se confrontarmos os critérios 
implementados nos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação da Escola de Música da 
UFRJ com o pensamento de consagrados pianistas e professores. 

Após o exposto, finalizamos com a seguinte indagação: qual o perfil 
desejado para um Mestre que assumirá a tarefa e a responsabilidade de formar músicos 
em uma Instituição Superior de Ensino? 
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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 
maracatu que ele mesmo pudesse tocar, escrevendo uma peça que tivesse suas 
influências implícitas. (GISMONTI, 2012) 
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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. 

 
Referências  

GISMONTI, Egberto. Entrevista concedida a Cândida da Silva em 2004. 
GISMONTI, Egberto. Entrevista concedia a Nathália Martins e Ana Paula da Matta 
Machado Avvad em Novembro de 2012. 
_________________. Discografia. Disponível em 
<http://www.dicionariompb.com.br/egberto-gismonti/discografia>. Acessado em 
Agosto de 2013. 
GUERRA-PEIXE. Maracatus do Recife. Recife: Irmãos Vitale, Fundação de Cultura 
Cidade do Recife,1955. 
GUILLEN, Isabel Cristina Martins; LIMA, Ivaldo Marciano da França. Os maracatus-
nação do Recife e a espetacularização da cultura popular (1960-1990). Revista de 
História, número 14, João Pessoa, 2006. 
LIMA, Ivaldo Marciano de França. Eterno Batuque. Visto como herança africana, o 
maracatu pernambucano sobrevive ao tempo e se renova a cada ano. Revista de 
História. 2008. 
MELO, Rurion. O “popular” em Egberto Gismonti.Novos estudos – CEBRAP,  no.78, 
São Paulo, julho de 2007. 
NATTIEZ, Jean-Jacques. Modelos linguísticos e análise das estruturas musicais.in 
Per Musi – Revista Acadêmica de Música, v.9, Belo Horizonte, 2004. 

                                                           
1 Apesar de ter sido feita uma entrevista com o compositor, com a intenção de saber a sua concepção a 
respeito do maracatu, a análise poiética indutiva foi a única opção coerente, pois Gismonti fala 
metaforicamente, sem dizer claramente a sua concepção da peça. Durante a entrevista, ele construiu a 
conversa de forma que as autoras pudessem, a partir do contato com as influências gerais que nortearam 
o compositor, tirar suas próprias conclusões a respeito da obra Maracatú. 

http://www.dicionariompb.com.br/egberto-gismonti/discografia


Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  116 

 

___________________. Music and Discourse: toward a semiology of music. 
Princeton University Press, New Jersey, 1990. 
___________________. Fondements d’une sémiologie de la musique. Paris: 
Union general d’ editions, 1975. 
___________________. De la sémiologie à la musique. Montreal: Cahiers du 
départment d’ etudes littéraires de I’ Université du Quebec à Montreal, n. 10, 1987. 
__________________ Analyses et Intérpretations de la Musique. VRIN. Paris, 
2013. 
RESENDE, Tarcísio Soares; SANTOS, Climério de Oliveira;. Batuquebook maracatu: 
baque virado e baque solto. Recife: Ed. Do Autor, 2005. 
 

 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  117 

 

Bienal de música brasileira contemporânea: representações de 
uma identidade musical brasileira 

 
Elber Ramos Bonfim 

elber.ramos@gmail.com 
 

Antônio J. Augusto 
antoniojaugusto@gmail.com 

 
Resumo: Às portas de completar quarenta anos de existência, a Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea se estabelece como um dos maiores festivais de música de concerto no Brasil. Com um 
olhar crítico sobre as questões sociais presentes no evento, principalmente na maneira como é 
apresentada por seus diretores, analisaremos  as estratégias de gestão recorridas para consolidar o 
evento como um possível representante da identidade musical brasileira. Para tanto, recorreremos a 
autores como Benedict Anderson (ANDERSON, 1991) e  Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 1996), com o 
intuito de refletir sobre esta realidade social e a relação estabelecida entre músicos e os poderes 
constituídos. 
Palavras-chave: Identidade musical; nacionalismo. 

 

Introdução 

O ano de 1975 foi marcado pelo surgimento do que viria a ser um dos mais 
importantes eventos de música de concerto no Brasil, a Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea. O projeto, elaborado por Edino Krieger, com o apoio de Myriam 
Dauelsberg, deu prosseguimento ao extinto Festival de Música da Guanabara, 
realizado nos anos de 1969 e 1970.  

Até 2011, segundo fontes dos próprios organizadores1, quatrocentos e doze 
obras estrearam no festival e pelo menos mil e quatrocentas foram executadas. Apenas 
na XIX Bienal, quatro orquestras, um coro e mais de cem intérpretes foram 
contratados, com gastos na ordem de R$ 2,7 milhões, sendo R$1,2 milhão para 
pagamento das obras do concurso ou encomendas e R$ 1,5 milhão para os demais 
gastos com intérpretes, infraestrutura e divulgação.  

Sendo um instrumento importante de fomento à música e aos músicos 
brasileiros, iremos entender como a Bienal pretende se apresentar perante a sociedade 
como emuladora de uma identidade musical brasileira, ou até mesmo como selo que 
decide o que deve ou não ser escutado. Analisaremos o método de convencimento 
empregado para legitimar os premiados e, por fim, a estratégia de multiplicação da 
necessidade de fazer parte desta coletividade de qualidade no círculo social dos 
músicos. 

 
 

Bienal e sua brasilidade 

Tomando por base a maneira como as Bienais são conduzidas, é possível 
perceber uma construção de imagem que apresenta seus organizadores como agentes 
ativos do cenário musical brasileiro. Ao analisar o programa da XIX Bienal, realizada 
em 2011, podemos notar que esta construção se expande ao relacionar a instituição não 

                                                           
1 Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. 2011 (Texto de Flávio Silva, Coordenador 
da Bienal) SILVA, Flávio. Título. In: Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Rio 
de Janeiro: FUNARTE, 2011. 
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somente como a responsável pela divulgação de novos talentos, como detentora de 
uma memória nacional.  

Neste sentido, a disseminação da informação que autores célebres como 
Guarnieri, Santoro, Mignone e Guerra-Peixe realizaram em edições passadas as 
estreias mundiais de suas obras2, vem de encontro não apenas a uma estratégia de 
valorizar o evento, mas também de incutir no imaginário dos novos compositores o 
poder de consagração da entidade ao viabilizar sua possível participação em uma linha 
de tempo imaginária, na qual artistas reconhecidos deixaram cravados seus nomes.  

Ao realizar a construção desta linha imaginária, criam verdadeiros 
“emblemas nacionais”, como nos informa Regina Abreu3. A autora aponta para o uso 
de figuras humanas como monumentos que nos identificam como brasileiros na 
mesma proporção que outros artefatos como hinos e objetos cívicos. Assim, podemos 
observar a entidade como criadora do panteão de artistas representantes da nação 
brasileira.  

Desse modo, cria-se uma sensação de pertencimento, como se os novos 
integrantes se tornassem sucessores ou herdeiros de uma linhagem de mestres, cuja 
porta se abriria futuramente para que se tornassem também mestres. 
Consequentemente, seriam seguidos por seus novos discípulos até serem identificados 
como emblemas dentro de um contínuo histórico.   

Esse contínuo nada mais é que uma linha imaginária do tempo, apresentada 
por Benedict Anderson4, capaz de costurar toda uma comunidade musical . Anderson, 
antropologicamente falando, define nação como uma comunidade política imaginada, 
pelo fato de a maioria dos membros jamais terem se conhecido ou encontrado, embora 
imaginem a comunhão entre eles. Há uma camaradagem profunda e horizontal, 
fazendo com que cada indivíduo, independente da época de seu nascimento, faça parte 
de uma história simultânea.  

A linha do tempo, trazendo para o mundo musical, tem o poder imaginário 
de conceder aos novos compositores a possibilidade de dividirem um legado de 
lembranças e participar de uma ilustre árvore genealógica.  Esse legado é constituído 
por uma alma, um princípio espiritual com o desejo de seus membros viverem juntos, 
agindo de maneira decisiva, segundo Ernest Renan5, na criação de um sentir único 
mais do que raça, língua, território ou religião. 

Para a manutenção de seu poder de consagração a entidade utiliza de 
estratégias bem definidas. Ainda no programa da edição de 2011, notamos que a banca 
examinadora - ou seja, a responsável pela “Seleção de Obras” que vai determinar quem 
pode e o que pode ser escutado na Bienal -, é nomeada pela própria realizadora do 
evento: a Funarte. O critério adotado é que ela deve ser formada por “músicos 
reputados, de vários estados e de diferentes tendências”.6  

Em um país como o Brasil, provido de território tão vasto quanto distinto 
em termos de estilos musicais, ter representantes de vários estados e com tendências 
variadas são pontos que colaboram para que a comissão julgadora ganhe 
representatividade junto aos inscritos e a sociedade brasileira em geral. Porém, a 
designação de “reputados” sem apresentar os critérios, faz-nos enxergar um campo 
ilusório de legitimação, a illusio, de acordo com o pensamento de Bourdieu. 

                                                           
2 Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
3  ABREU, Regina. Emblemas da nacionalidade: o culto a Euclides da Cunha. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, v. 9, n. 24, p. 66-84, 1994.  
4 ANDERSON, Benedict. Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. 
Verso Books, 2006. Edição Revisada. Verso 1991. 
5 RENAN, Ernest. Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Mille et une nuits, 1997. 
6  Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
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Essa linha de atuação detém o poder por meio de uma banca legitimada em 
âmbito nacional, apta a determinar quem e o que importa, excluindo os que não se 
encaixam ao padrão musical, à identidade nacional ali constituída e representada. 
Bourdieu define a illusio como a crença de que o “jogo” que coletivamente 
concordamos jogar é válido, que a ficção que elegemos coletivamente acreditar 
constitui a realidade.  É uma batalha social na qual se expõem as relações de poder, 
condicionada em nossas mentes pelo meio social em que estamos inseridos. Os 
indivíduos que dela fazem parte acabam encontrando motivos que justifiquem e deem 
sentido às suas existências, ou seja, têm fé que vale a pena lutar e investir nos objetos 
em jogo, aceitando as regras de maneira consciente. 

Em 2011, incluiu-se uma nova premiação na programação do evento, a 
encomenda de obras. Para saber quem seria digno do prêmio, criou-se um critério 
objetivo de avaliação: os compositores premiados deveriam ter  participado em 14 ou 
mais Bienais. Evidencia-se desse modo, uma estratégia de retroalimentação do campo, 
premiando os que por mais vezes já foram premiados, ou ainda, os que mais vezes 
foram reconhecidos como dignos representantes do campo instaurado. Podemos 
acreditar que todo esse processo é na verdade uma ritualização do “ser nacional”, 
apresentada por Abreu7, sendo utilizados programas impressos e mídias eletrônicas 
como estratégias de proliferação do ritual. 

Segundo a coordenação, tudo é pensado para que não haja favorecimento. 
As escolhas são baseadas em “concepções estético-ideológicas”.8 No entanto, segundo 
Bourdieu, essas concepções podem ser entendidas como evidências do controle dos 
instrumentos de legitimação, a autoridade de legislar, controlar e definir quem está 
apto a ser reconhecido como compositor.  

Partindo para o julgamento das obras, segundo edital mais recente, datado 
de 2012, nos parágrafos 3 e 4, que tratam da solicitação de inscrição e seleção 
respectivamente, podemos observar critérios objetivos e subjetivos 9. Tratando dos 
parâmetros objetivos, encontramos um padrão a ser seguido quanto aos limites dos 
efetivos orquestrais e camerísticos, bem como a duração das obras. Justificam os 
coordenadores que tal postura serve para que as obras se encaixem em uma 
infraestrutura máxima que o evento disponibiliza. 

Padronizar arte, por mais justificável que aparente possa ser, pode levar os 
artistas a comporem obras com formatos pré-estabelecidos. Servem assim, como 
verdadeiras molduras, que podemos chamar de estilo edital. Esse estilo nada mais é 
que um padrão, uma fôrma de fazer arte, cujo criador e criação deverão se submeter.  

Agentes externos ditam a regra da criação para terem nas mãos a produção 
cultural que lhe agradam, ou entendem serem representantes da música nacional. 
Artistas acabam por aceitar essa condição na qual verdadeiras linhas de montagem 
musicais são geradas, fabricantes de objetos sonoros padronizados, tendo, porém, a 
tão sonhada unidade na identidade, transformando, de acordo com o pensamento de 
Abreu, uma coleção de indivíduos em um indivíduo coletivo.10  

Dos critérios subjetivos, ainda no mesmo edital de 2012, podemos retirar 
termos como “qualidade musical” e “viabilidade de execução”. Por viabilidade de 
execução, entenda-se a obra possível de ser realizada dentro de quatro ensaios, no 
máximo. Ao expor qualidade da obra proposta como critério de seleção e reconhecer 

                                                           
7 ABREU, op. cit. 
8 SILVA, Flávio. Programa XIX Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Opus Cit. 
9 BRASIL. Ministério da Cultura. Fundação Nacional de Artes – FUNARTE. Editais de 03 de fev. de 
2012. Prêmio FUNARTE de Composição Clássica. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de fev. de 
2012. Seção 3, p. 14-15. 
10 ABREU, op. cit.  
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esse parâmetro de avaliação como “imponderável, indefinível”, a avaliação se torna 
subjetiva e descontrói um discurso de justiça objetiva adotado anteriormente para 
avaliação.  

Indo mais além, a Comissão de Seleção tem o aval de, a qualquer tempo, 
“estabelecer critérios específicos de avaliação a partir desses critérios básicos”. Esta 
instrumentalização da comissão nos permite perceber a possível atuação de 
identidades de força e poder. O discurso primário, entretanto, colabora para que a 
ilusão seja considerada convincente por todos os agentes envolvidos na comunicação. 
Como bem aponta Bourdieu, este discurso se beneficia de recursos materiais e 
simbólicos, em uma constante medição de forças que determina a autoridade em um 
diálogo.  

Nesse ambiente de comunicação de sentidos, floresce a difusão do poder 
que, sendo absorvido pelas partes,  aquele que exerce o título de autoridade fica livre 
para utilizar o selo que estabelece quem e/ou o que é bom, promovendo até 
recompensas para atrair os que dele são dependentes. Neste sentido, aproveitando-se 
do poder de promoção e propagação,  angaria ainda mais adeptos que se sujeitam as 
regras estabelecidas.  

Por fim, em um concurso que tem como objetivo a divulgação da música de 
concerto realizada em todo território nacional, a promoção de intercâmbio entre 
compositores dos mais variados estados e é realizado por um órgão público, a ideia de 
uma igual distribuição geográfica dos prêmios é uma meta a ser perseguida. Esta 
igualdade será alcançada por meio de um longo, profundo e árduo caminho de 
unificação, ou melhor, nacionalização a ser percorrido. Segundo depoimento de Flávio 
Silva,  

Não há segredo, nem mistério, nem distinção e preferência: onde há ensino 
e prática musicais sistemáticos e de qualidade, na área da música erudita, aparecem os 
compositores que se destacam. Na falta desse ensino e dessa prática, o resultado só 
pode ser coerente com essa carência. São essas realidades que fazem com que as 
regiões Sul e Sudeste sejam as que mais compositores abrigam. No Nordeste, o ensino 
aprofundado de composição só se desenvolveu-se  (sic) somente na Paraíba e na Bahia. 
Os quatro estados com maior quantidade de compositores apresentam características 
diferentes: a vida musical no Rio de Janeiro e na Bahia está centrada nas capitais; no 
Paraná e, sobretudo, em São Paulo, ela é mais descentralizada.11 

 
 

Conclusão 

A Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com o passar dos anos, 
consolida-se como um dos mais importantes eventos da música brasileira de concerto, 
patrocinado integralmente pelo governo brasileiro.  

De maneira visionária, agentes culturais se apropriam do cargo obtido para 
fomentar o surgimento de representatividades na massa cultural e, assim, a criação de 
novos mecanismos micros de domesticação dos sentimentos coletivos, como explanou 
Eder. 12 

                                                           
11 FUNARTE. Entrevista de Flávio Silva em 16 de set. 2013. Disponível em: 
<http://www.funarte.gov.br/bienaldemusica/?p=177> Acessado em  15/04/2014. 
12 EDER, Klaus. Identidades coletivas e mobilização de identidades. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais – vol.18, nº. 53, Outubro de 2003. Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n53/18075.pdf> 
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Nesse jogo de poder, o surgimento de novas esferas acaba por interessar 
tanto ao Estado - que vigia a criação musical – quanto aos seus agentes representantes, 
que se valem dos lucros simbólicos que o cargo é capaz de conceder.  

Todas as ações da Bienal podem ser vistas como um grande jogo consciente. 
A maneira como se auto promove, os quesitos para criar uma banca examinadora, 
eleições de compositores que terão suas obras encomendadas, julgamentos das obras 
e distribuição geográfica dos prêmios, faz-nos recordar do jogo ilusório em que o 
evento não só consagra os que podem produzir, como determina os dignos de 
consumir.  

Esse campo da cultura chamado Bienal de Música Brasileira 
Contemporânea, com suas representações determinará o que é obra e quanto vale, 
conseguindo ainda como consequência, se apropriar do poder de transformar 
compositores em representantes de uma identidade musical brasileira.  

Esse manusear do imaginário nacional, tanto por meio de concursos e 
prêmios, quanto hinos, bandeiras, bustos ou até mesmo cédulas monetárias - como a 
de quinhentos cruzados homenageando o mito Villa-Lobos - são capazes de contar uma 
história imaginada, e assim, segundo José Murilo de Carvalho, alcançar uma 
profundidade maior na individualidade de cada ser humano, cada músico, indo além 
de sua razão e atingindo as aspirações, os medos, as esperanças e a alma de uma nação 
musical, de um povo.  
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Resumo: Este texto busca demonstrar um dos tipos de discurso que a historiografia ,em relação ao 
violão no Brasil, possui  e como esse discurso é pensado pelos autores que o utilizam. Para este fim, se 
busca fazer uma revisão da literatura sobre a história do violão no Rio de Janeiro, buscando reinterpretá-
la de sob uma ótica não cronológica de tempo. Para que esta nova maneira de observar o discurso acerca 
do violão seja feita será usado o conceito de tempo não linear de Vanda Freire e o conceito de Memória 
de Fernando Catroga, onde se pretende demonstrar através de uma pequena revisão bibliográfica como 
algumas questões de importância para a se observar a trajetória do instrumento no Brasil, são deixadas 
postas como não importantes. 
Palavras-chave: Memória, História, Tempo não linear, Violão brasileiro. 

 

Este texto tem a intenção de relatar o andamento de uma pesquisa  de 
mestrado em musicologia histórica, na Escola de  Música da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ ).A pesquisa em questão tem como objetivos a serem alcançados  
a revisão da literatura sobre a história do violão no Brasil, e mais especificamente no 
Rio de Janeiro no período de 1940-1960, buscando reinterpretá-la por uma ótica não 
linear de história e de tempo. E ainda tem a intenção de confrontar essa reinterpretação 
com a trajetória do violão em salas de concerto no Rio de janeiro no período de 1940-
1960, buscando novas possibilidades de interpretá-la. A literatura selecionada, não 
trata apenas do período em questão, algumas obras tratam de períodos anteriores ao 
selecionado especificamente na pesquisa. Todavia se entende ser de grande 
importância observar os períodos anteriores ao estudado, para que se possa analisar 
como se construiu a trajetória do violão na historiografia brasileira .Portanto foram 
selecionados alguns autores que se fazem importantes para a historiografia do violão 
chamado de brasileiro. Alguns dos autores e obras selecionados para tanto são ;  
Márcia Taborda  em “Violão e identidade nacional1, Graça Alan José em “Violão 
carioca nas ruas, nos salões e na universidade: uma trajetória”,2Norton Dudeque em 
“ História do violão”3, Fernanda Maria Cerqueira Pereira. O Violão na sociedade 
carioca( 1900-1930 ) ; Técnicas, estéticas e ideologias4, José Ramos Tinhorão em” 
Pequena história da música popular brasileira: da modinha à lambada,”5 Suzel Ana 
Reily em “Hybridity and segregation in the Guitar Cultures of Brazil. In Guitar 
Culture.6, Batista Siqueira. Música e Ficção.7 

Esses exemplos da literatura que estão sendo estudados, são bons modelos 
para se observar o discurso que a historiografia faz sobre a trajetória do violão no Brasil 

                                                           
1 TABORDA,Marcia. Violão e identidade nacional.Rio de Janeiro, Civilização brasileira.2011. 
2 JOSÉ, Graça Alan. Violão carioca nas ruas, nos salões e na universidade: uma trajetória.Rio de 
Janeiro, UFRJ, 1995. 
3 DUDEQUE, Norton. História do Violão. Curitiba: UFRP, 1994. 
4 PEREIRA, Fernanda Maria Cerqueira.O Violão na sociedade carioca( 1900-1930 ) ; Técnicas, estéticas 
e ideologias.Dissertação de mestrado. Escola de Música UFRJ. Rio de Janeiro, 2007. 
5 TINHORÃO, José Ramos. Pequena história da música popular brasileira: da modinha à lambada. 6  
ed, revista e aumentada.São Paulo: Art Editora.1991. 
6 REILY, Suzel Ana. Hybridity and segregation in the Guitar Cultures of Brazil. In Guitar 
Cultures. Oxford, New York. 2001. 
7 SIQUEIRA, Batista. Música e Ficção. Rio de Janeiro, Folha Carioca, 1980. 
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e mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Uma parte do discurso que se tem 
do violão no Brasil, e no Rio de Janeiro, se prende a uma tradição que vem da História 
da Música, ou seja, se traça uma espécie de linha evolutiva de desenvolvimento. O uso 
da expressão desenvolvimento do violão , já demonstra este modo de pensar, como se 
o violão que estivesse sendo praticado no Brasil fosse um braço do violão que estaria 
sendo desenvolvido na Europa, e por isso os violonistas aqui deveriam seguir e pensar 
em todas as questões tratadas pelos violonistas europeus. Esta visão coloca o violão 
brasileiro em relação de  atraso em comparação ao violão europeu. Pois com o discurso 
pensando a trajetória do instrumento em uma linha evolutiva universal, o violão 
brasileiro sempre estaria de alguma forma atrasado em comparações técnicas, 
composicionais ou mesmo em relação ao ensino, se posto lado a lado com o europeu, 
que, seguindo a linha de pensamento tradicional da história da música, seria o exemplo 
a ser usado para comparações. 

Para fazer uma crítica a este modo de discurso, e para demonstrar um nova 
maneira de pensar a trajetória do instrumento, nos propomos a utilizar os conceitos de 
memória de Fernando Catroga8 e de tempo não linear de Vanda Freire9.O conceito de 
memória de Catroga se faz importante para pensar isto, pois para ele existe uma 
relação latente entre lembrança, esquecimento e a historiografia, o que revela disputas 
de poder dentro de cada cultura. Segundo ele, isso ocorre por que cada grupo social 
tem mecanismos/meios para manter o seu imaginário cultural, e isto é de muita 
importância, pois é a partir disto que, na visão de Catroga, as culturas são moldadas, a 
partir destes meios que fazem a dinâmica entre memória e esquecimento, ou seja,  o 
discurso construído a respeito do violão brasileiro, tem em vista  alguma dinâmica 
entre os interessados pelo uso do seu discurso, seguindo a tradição do grupo que é 
originário. Por exemplo, memória para Catroga é seletiva, por que a retenção dos fatos 
passa pelos afetos, assim as narrativas de História seriam impregnadas de ética e 
remontariam uma visão de determinado acontecimento. Ele afirma que a memória é 
uma opção de escolha do pesquisador. Sendo assim o discurso que é construído em 
relação a determinado assunto, como o violão brasileiro, tem um direcionamento e 
segue uma tradição, de um meio, grupo e da experiência e vivência do pesquisador. 

O conceito de Tempo não linear de Vanda Freire é importante, pois a autora 
traz questões das ciências sociais para a História da música. Ela vê a história como um 
relato interpretativo, feito por um sujeito histórico impregnado de significados e 
percepções inerentes ao seu tempo, algo que o sujeito nunca poderá se despir 
totalmente, mostrando o que é a visão histórica do historiador. Para ela a história foi 
pensada de forma linear e cronológica, e a história da música seguiu este caminho e, 
para  fugir disto, que não atende as pluralidades sociais e temporais presentes na 
música, devemos não pensar em uma linearidade espaço-temporal.Com este conceito 
podemos pensar as temporalidades que estão presentes na trajetória do violão no 
Brasil, e mais especificamente no Rio de Janeiro. Pois algumas questões presentes na 
trajetória do violão na Europa, simplesmente não se faziam, ou não se fazem questões 
para o violão e seu uso no Brasil. Devemos pensar na trajetória e nas especificidades 
das temporalidades presentes  a todo momento, e que influenciam a produção e o uso 
do instrumento, além é claro de moldar suas significações, até mesmo para questões 
de identidade. 

                                                           
8 CATROGA, Fernando. Memória, história e historiografia. Quarteto Editora. Coimbra,1ªed., 2001. 
9 FREIRE, Vanda Lima Bellard. A história da música em questão uma reflexão 
metodológica. Publicado em Fundamentos da Educação Musical, vol. 2, Porto Alegre: 
ABEM / 1994. 
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A visão de Márcia Taborda em sua tese de 2004, que deu origem ao livro 
“Violão e identidade nacional” publicado em 2011, trata do violão desde seu 
passado/origem, até sua chegada no Brasil e vai mais longe nos mostrando como este 
instrumento foi utilizado como uma espécie de símbolo para a nossa identidade 
cultural e nacional. Esta autora vê uma separação entre o violão Erudito e o Popular, e 
entende que o choro ajuda muito na utilização e entrada do violão na cultura musical 
brasileira. A autora demonstra que o violão brasileiro tinha um atraso técnico em 
relação ao Europeu, porém concordo com Fernanda Maria Cerqueira10 que afirma que 
esta visão de Taborda está ligada a tradição de concertos européia. Taborda, se prende 
na discussão da construção no Brasil de um violão de concerto , que se constituísse da 
mesma maneira como o violão que era “desenvolvido’ na Europa no mesmo período. A 
autora afirma que somente com a visita de Agustín Barrios Mangoré (1885-1944), em 
1916 que o violão brasileiro começa um quadro de tentativa de reversão do quadro de 
marginalidade que se encontrava. Ela afirma que a presença de Barrios foi 
fundamental para o estabelecimento e divulgação do repertório e das técnicas de 
concerto para o violão no Brasil. 

 
..Esses anos foram fundamentais para o estabelecimento e técnicas de 
concerto...O incentivo para o desenvolvimento do violão foi ainda maior com 
a visita da violonista Josefina Roblebo, que possuía credencial de ter sido 
aluna de Francisco Tárrega(1852-1909)... 11 

 

Essa afirmativa de Taborda demonstra a que tradição  a qual está ligada seu 
discurso, é a tradição de concerto europeia. Pois demonstra a preocupação com o 
desenvolvimento no Brasil de um violão igual ao que era feito na Europa, em relação a 
técnicas e repertório. Taborda vai adiante nos apresentando quem seriam os primeiros 
mestres do violão no Rio de Janeiro. Segunda a autora o grande mestre do violão no 
Rio de janeiro neste período, início do século XX, foi Joaquim Francisco dos Santos, 
conhecido como Quincas Laranjeira12, segundo ela, Quincas estudou violão sem o 
auxílio de professores, ela buscou informações técnica em métodos de Carcassi, Carulli 
e Aguado. Ele era muito conhecido e respeitado no meio musical. Fazia parte da 
Orquestra Rancho Ameno Resedá. Tinha um importante trabalho pedagógico e formou 
músicos como Levino da Conceição, Augusto de Freitas e Antonio Rebello. Segunda a 
autora há quem diga que ele, com sua didática fez sobreviver uma espécie de “Escola 
de violão” no Rio de Janeiro, pensando que Antonio Rebello que foi aluno de Quincas, 
formou Sérgio e Eduardo Abreu, Jodacil Damaceno e Turíbio Santos e Levino da 
conceição foi o mestre maior de Dilermando Reis. Apesar destas informações acerca 
do violão na cidade do Rio de Janeiro, Taborda traz uma questão interessante; 

 
O Rio de Janeiro, efervescente, carnavalesco, vivenciando a experiência do 
rádio surgido em 1922, o amadurecimento da indústria fonográfica, a cidade 
que atravessava, enfim, momento especial para o desenvolvimento da música 
popular, vê arrefecer os ânimos no que diz respeito a continuidade do 
amadurecimento técnico e do repertório violonistico. Por toda uma década o 

                                                           
10 PEREIRA, Fernanda Maria Cerqueira.O Violão na sociedade carioca( 1900-1930 ) ; Técnicas, 
estéticas e ideologias.Dissertação de mestrado. Escola de Música UFRJ. Rio de Janeiro, 2007. 
11 TABORDA,Marcia. Violão e identidade nacional.Rio de Janeiro: Civilização brasileira.2011, página 
90. 
12 Foi um importante violonista espanhol, que defendeu e criou uma metodologia de tocar violão 
diferente de sua época.Tem suas composições tocadas até hoje por violonistas de todo o mundo. 
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carioca não contará com a presença de intérpretes estrangeiros e o violão de 
concerto sai de cena.13 

 

Esta afirmação da autora é interessante, pois nos parece que a vida do violão 
no Rio de Janeiro depende da visita de interpretes estrangeiros, como Barrios e 
Roblebo. Podemos pensar aqui em questões acerca das pluraridades que devem ser 
pensadas na construção e entendimento dos discursos historiográficos. E esta 
afirmação parece retirar a importância da atuação de violonistas cariocas no período, 
tanto eruditos como populares, se ligando mais uma vez a  tradição de concerto 
europeia. 

A dissertação de mestrado de Maria das Graças dos Reis José, conhecida 
como Graça Alan José, que se intitula “Violão Carioca, Nas Ruas, Nos Salões, Nas 
Universidades, Uma Trajetória” feita  na Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro em 1995.José faz uma narrativa colocando os fatos em uma ordem 
cronológica, onde os fatos se postam em uma linha evolutiva de história e tempo.  
Vamos a uma citação da autora sobre o violão e os violonistas do Rio de Janeiro no 
início do século XX. 

 
Apesar dos esforços empreendidos por estes violonistas, o ensino do violão no 
Rio de Janeiro processava-se lentamente. Em grandes centros como 
Argentina e Córdoba na Espanha, país onde o violão surgiu e se fez glorioso, 
academias foram criadas, e o ensino do instrumento era ministrado através de 
um importante sistema de seriação de curso...A realidade destes centros, 
acentuava a situação menos privilegiada em que se encontrava o Brasil. A 
própria revista O Violão, em seu primeiro edital, reconhece o despreparo em 
que o Rio de Janeiro se encontrava para atender aos que aventuravam-se no 
estudo do violão.14 

 
Aqui nesta citação de José, temos alguns importantes pontos a destacar do 

pensamento da autora. Primeiro iremos destacar a importância que ela dá a questão 
do ensino do instrumento como um dos motivos para a falta de valor que ele poderia 
receber na sociedade ,e que isso talvez poderia ser sanado com o desenvolvimento 
institucional do ensino do instrumento, que era feito no Rio de Janeiro por ações 
isoladas de professores como por exemplo Quincas Laranjeira. Outra questão a 
destacar é a comparação que a autora faz do Rio de Janeiro com outros centros do 
mundo. Como esta pesquisa tem como um de seus referenciais teóricos o conceito de 
Tempo não linear de Freire, podemos fazer uma pequena ressalva as ideais de José em 
relação a indicar que a cidade do Rio de Janeiro estivesse em nível de atraso em relação 
a outros centros como Córdoba na Espanha. Aqui devemos pensar nas questões que 
são próprias do Brasil e que fazem com que o instrumento esteja em uma situação 
própria de seu meio cultural, que influencia o seu uso. Para Freire a história é um relato 
interpretativo, ou seja, o sujeito que o faz é impregnado por percepções e significados 
que são inerentes ao seu tempo e acrescento também, que isso faz parte de sua 
formação. Isso ajuda a legitimar discursos ou romper com eles, e com o que está 
socialmente estabelecido. Aqui, na citação de José ,vemos um pouco da história que é 
pensada de forma linear, pois o Brasil em sua citação nos parece ser um estágio de 
evolução abaixo de outros centros e ela utiliza a falta de ensino para justificar isso. 
Observemos outra citação da autora. 

 

                                                           
13 TABORDA, Marcia Ermelindo. Violão e Identidade Nacional: Rio de Janeiro 1830/1930.Rio de 
Janeiro.Civilização Brasileira.Rio de Janeiro. 2011.Página 95. 
14 JOSÉ, Graça Alan. Violão carioca nas ruas, nos salões e na universidade: uma trajetória.Rio de 
Janeiro, UFRJ, 1995.Página 91. 
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No Rio de Janeiro mantinha-se um atraso, em relação ao cenário violonístico 
mundial. Nas décadas de 1930 e 1940 como bem lembraria Jodacil Damaceno, 
o Violão aqui não encontrava espaço a nível mais profissional. Ficava restrito 
ele a uma condição amadorística.15 

 
Devemos observar esta afirmativa de José, onde vemos a visão de que não 

haveria no Rio de Janeiro o profissionalismo que haveria por exemplo em alguns 
centros europeus. Ela afirma isso baseada nas ideias de Jodacil Damaceno e na carreira 
de Segóvia ganhando espaço, principalmente na Europa. Mais uma vez podemos 
pensar no conceito de Tempo não Linear de Freire, quando observamos no discurso de 
José, o não pensamento nas questões próprias do violão, sendo ele popular ou erudito, 
no Rio de Janeiro, quando se afirma que aqui não haveria a profissionalização, usando 
como parâmetro o que haveria nos centros europeus. Desta forma colocando em uma 
linha de evolução o violão, onde mais um vez a Europa seria o ponto a se chegar. 

Esta pequena observação a respeito da bibliografia sobre o violão no Brasil 
nos mostra um dos discursos que são encontrados nela. Neste pequeno artigo foram 
escolhidos para exemplificar este discurso os textos de Taborda ( 2011 ) e José ( 1995 
), onde podemos encontrar um dos discursos relacionados ao violão. O tipo de 
abordagem que foi observada neste textos foi a questão de se colocar o violão praticado 
no Brasil em relação de atraso com que era praticado em outros centros como a Europa. 
Temos que pensar aqui nas ideais que Catroga ( 2001 ) e Freire ( 1994 ) nos trazem a 
respeito de memória, história e tempo. A construção da memória pela historiografia é 
dotada de escolhas, quando um historiador escreve sobre algo ele silencia sobre outro, 
as escolhas são feitas com base em para quem se escreve, onde e em que tempo. Catroga 
nos mostra que as culturas são moldadas a partir destas relações entre lembrança e 
esquecimento, e neste ponto fica importante ver a questão dos afetos na escrita da 
História. Segundo Catroga a construção da memória passa pelos afetos, ou seja, estaria 
sempre lotada com questões éticas e estéticas, que seriam opções feitas pelo 
historiador ou impostas pelo meio social a que se escreve. A memória seria seletiva, ou 
seja, passaria pelos afetos, onde uma série de questões que não seriam postas como 
importantes para se construir a ideias de unidade identitária de um grupo social por 
exemplo, seriam deixadas de lado por esta história. A questão do pensamento baseado 
na não linearidade temporal que Freire nos mostra, é importante também, pois nos 
mostra como a construção deste tipo de discurso que foi visto aqui, coloca a história 
em um tipo de linha universal de evolução, pensando em pontos comparativos, em que 
quase sempre a realidade brasileira estaria em atraso em relação a realidade de outros 
centros, os quais deveríamos nos igualar. Este tipo de pensamento retira a importância 
das questões que são exclusivas do meio e da cultura que se escreve, como por exemplo 
o brasileiro, quando pensamos no violão e na sua trajetória. 

Com isso podemos perceber como a historiografia na construção de seus 
discursos deixa de lado inúmeras questões que são de importância para o 
entendimento da trajetória do violão no Rio de Janeiro, pois alguns discursos, como o 
visto aqui, se prendem a determinadas tradições inventadas que fogem a realidade 
cultural brasileira. Deste modo se faz necessário alargar os horizontes e pensar com 
seriedade a questão da construção da memória e observar a história sem uma 
linearidade espaço temporal, pensando nas pluralidades presentes em cada meio e em 
cada tempo. 
 
  

                                                           
15 Idem 14.Página 108. 
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Resumo: O presente artigo trata da história, motivação e atividades da Sociedade Glauco Velasquez, 
criada com a finalidade de prestigiar o compositor ítalo-brasileiro Glauco Velasquez (1884-1914). A 
pesquisa visa contribuir para a memória musicológica brasileira, de modo a preencher lacunas na 
História da Música no Brasil. Tal projeto baseia-se em dissertação, recém-defendida pelo mesmo autor, 
cujo objeto de estudo foi alvo de grande interesse, disponibilizado através de consulta em arquivos, 
jornais e fontes primárias do acervo raro de Glauco (Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola 
de Música da UFRJ), bem como na revisão bibliográfica de autores de livros consagrados e trabalhos 
acadêmicos. 
Palavras-chave: Glauco Velasquez; Sociedade musical; concertos; Rio de Janeiro; música brasileira. 

 

O compositor Glauco Velasquez: origem e anos de sucesso 
 

A história e origem do compositor Glauco Velasquez (1884-1914) é marcada 
por mistérios e desconhecimentos, até mesmo por parte dos músicos, que se reflete no 
público presente nas salas de concerto. Nascido em Nápoles, no dia 23/03/1884, após 
a morte de seu pai, Eduardo Medina Ribas (1822-1884)1, Glauco foi fruto de um 
relacionamento proibido entre duas pessoas não unidas pelo matrimônio (RIBAS; 
NEVES, 2002, p. 9). Isso, somado ao fato de que sua mãe, Adelina Virgínia Cerqueira 
de Alambary Luz ([18-]-1938)2, era solteira e muito mais nova, fez com que sua origem 
fosse escondida e virasse alvo de discussões. 

Chegou Glauco, após estudos na Scuole Evangeliche Metodiste di Napoli, 
no Brasil em 16/08/1897, aos seus 13 anos de idade. Matriculado no Instituto 
Profissional Masculino inicialmente e, após, no Instituto Nacional de Música, 
frequentou neste os cursos de Teoria Elementar (1898-1900) e Harmonia Superior 
(1903-5). Cabe notar também a sua passagem marcante pela Ilha de Paquetá, palco de 
inspiração, descobertas e de onde sairíam muitos de seus maiores trabalhos 
composicionais. 

Pode-se dizer que Glauco Velasquez iniciou sua carreira de apresentações 
artísticas um pouco tarde, comparado a sua trajetória de vida: já com 27 anos, em casa 
do conselheiro Lourenço de Albuquerque, em Santa Tereza (23/07/1911), incialmente, 
e, logo depois, no Salão do Jornal do Commercio (20/09/1911), palco de futuras 
apresentações que viria a fazer nos anos seguintes. Durante o período de sua vida no 
Brasil, manteve contato com diferentes e grandes personalidades da música, como 
Francisco Braga (1868-1945), Frederico Nascimento (1852-1924), Alberto 

                                                           
1 O pai de Glauco foi um grande barítono português, vindo de família de músicos, cujo pai fora o maestro 
Juan Antônio Ribas (1799-1869), diretor do Conservatório do Porto e músico na banda de Napoleão 
Bonaparte (1769-1821), e um dos irmãos, Nicolau Medina Ribas (1832-1900), professor de Leopoldo 
Miguez (1850-1902). 
2 Adelina Alambary Luz, como era mais comumente conhecida, foi aluna de Eduardo, e vinha de uma 
família rica. Filha de Adelaide Adelina Cerqueira de Alambary Luz ([18--?]-1897) e José Carlos de 
Alambary Luz (1833- 1915), foi neta do comendador Pedro Cerqueira (1807-1876), proprietário da 
Fazenda São Roque, em Paquetá. 
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Nepomuceno (1864-1920), Henrique Oswald (1852-1931), Paulina d’Ambrósio (1890-
1976), Luciano Gallet (1893-1931), Rodrigues Barbosa (1857-1939), entre outros. 

 
A formação e criação da Sociedade Glauco Velasquez 
 

Com a morte de Glauco Velasquez, em 21/06/1914, vítima de tuberculose, 
os amigos e intérpretes que o seguiam resolveram atender ao pedido que o compositor 
tanto firmava: a de continuar a divulgar a sua música, não deixando que ela morresse. 
Com este fim, foi realizada, no dia 23/08/1914, uma reunião para organizar e guiar os 
assuntos de uma Sociedade, dispostos em uma Ata3: 

 
Rio de Janeiro, Ago 1914. 
 
No dia 23 de agosto de 1914, effectuou-se, por iniciativa de Dª Adelina Alambary Luz, 
em sua residência à Rua S. Francisco Xavier 896, uma reunião com o fim de 
discutirem-se as bases da fundação de uma sociedade, com o intuito especial de 
ocupar-se da memoria de Glauco Velasquez. 
 
Presentes as seguintes pessoas: 
 
Snrs. Dº Jose Ross de Azevedo Pinheiro, Henrique Oswald, Francisco Braga, 
Frederico Nascimento, Alfredo Gomes, Albuquerque Costa, Nascimento Filho, 
Luciano Gallet; e Snras. Adelina Alambary Luz, Paulina d’Ambrosio, Stella Parodi e 
Roseta Cerbino. 
 
Essa sociedade, cuja idea inicial, parte do Snr. Francisco Braga, propõe-se à maneira 
de sociedades congeneres existentes na Europa, ao seguinte: ___ 
 
[Propaganda das musicas de Glauco Velasquez, por meio de concertos. 
[Com os resultados auferidos destas, a impressão das ditas musicas. 
Depois de discutidas as varias ideas, ficou determinado o seguinte: 
 
Dar annualmente concertos, de 2 em 2 mezes, de abril à outubro, ou sejam quatro 
concertos. Com o resultado pecuniario desses, imprimir as musicas; à começar pelas 
de mais facil comprehensão e aceitação, prosseguindo-se gradativamente. 
 
Organisar até começos de outubro desse anno, um concerto para apresentar e lançar 
a Sociedade, havendo por esta ocasião, uma pequena conferencia para explicar ao 
publico os seus fins. 

* 
A respeito dos concertos, decidiu-se: 
 
Escolher o Salão do Jornal do Commercio para a sua realização, sendo designados_ 
 
- O D Pinheiro e Snr. Frederico Nascimento para entenderem-se com o Dº José 
Carlos Rodrigues, director do Jl. do Commercio, afim de [obter] o salão gratuito, se 
possível. 
 
- As Snrs. Paulina d’Ambrosio, Stella Parodi, Roseta Cerbino e Snr. Albuquerque 
Costa, para entenderem-se com criticos musicaes, e imprensa, quanto ao que disser 
respeito ao concerto de apresentação. 
 
- Os Snrs Henrique Oswald e Francisco Braga, directores artisticos. 
 
Para esse 1º Concerto, resolveu-se o seguinte programma: 
 

                                                           
3 Esta ata se encontra em caráter manuscrito, disponível no Acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno 
da Escola de Música da UFRJ. 
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Suite I para Quartteto. 
Fada Negra Canto. 
{Elegia Cello. 
{Valsa Lenta 
*** 
Conferencia 
*** 
Trio IIº 
__ . __ 
 
Combinou-se que para a proxima sessão, marcada para Domingo 6 de Setembro de 
1914, seriam convidados os Snrs. Rodrigues Barbosa, Alberto Nepomuceno, e outros 
que se interessem directamente à sociedade. 
 
Esta reunião foi presidida pelo Snr. Frederico Nascimento, servindo de secretario, o 
Snr. Luciano Gallet. 
 
Rio de Janeiro 
23 de Agosto de 1914 
Luciano Gallet. (GALLET, 23/08/1914). (sic) 

 

Foi realizado, em 17/10/1914, um concerto para divulgação desta Sociedade. 
O concerto contou com as músicas já estabelecidas em ata, assim como um discurso do 
jornalista Sebastião Sampaio de Araújo, publicado no jornal da mesma instituição, 
sobre a vida de Glauco e os rumos que tomaria a Sociedade Glauco Velasquez, fazendo 
lotar o Salão Nobre do Jornal do Commercio, em um concerto que ocorreu entre às 
21:00 e 23:30, segundo o jornal Gazeta (19/10/1914). 

 
Si não houvesse o attractivo poderoso das musicas de Glauco Velasquez, tão 
originaes e dignas de attenção e estudo, bastaria por si só o fito altruistico dos 
organizadores deste festival artistico para que todos os amadores de boa 
musica accorram ao concerto de hoje. (Correio da Manhã, 17/10/1914, edição 
5714, p. 3). (sic) 
 
E’ sabido que, para a divulgação da sua obra, está organizada a Sociedade 
Glauco Velasquez, que hoje inicia a sua acção, ao impulso de um sentimento 
artistico que se inspirou não só no orgulho da nacionalidade que se vai 
enriquecer nesse delicado departamento da arte, como na justiça devida ao 
mallogrado artista quase ignorado. (O Paiz, 17/10/1914, edição 10967, p. 3). 
(sic) 

 

A Sociedade Glauco Velasquez, agora oficialmente formada, teve sua 
primeira reunião no dia 17/01/1915, ponto de partida para o início de suas atividades 
naquele ano. Foi denominada como sua sede a Casa Mozart (Av. Rio Branco, 127), onde 
se podia fazer inscrições de sócios (era cobrada a mensalidade de 5$000, que dava 
direito a três bilhetes para cada concerto), e teve como palco oficial o Salão Nobre do 
Jornal do Commercio (Av. Rio Branco, 117, 5º Andar) (MORAES JUNIOR, 2014, p. 
109). 

Foi criado um estatuto (registrado em 24/03/1915, de acordo com a Lei 173 
de 10 de setembro de 1893) para normatizar a Sociedade, e nomeada uma diretoria 
para este fim, estando à frente desta, então, o presidente Dr. Azevedo Pinheiro, o 
diretor artístico Francisco Braga, o secretário Luciano Gallet, o tesoureiro Lino José 
Barbosa e a arquivista Adelina Alambary Luz.  
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Notaremos a grande atuação de Luciano Gallet frente à Sociedade durante 
todo o período da sua existência, e até mesmo após. Segundo Luiz Heitor Correa de 
Azevedo (1905-1992) (1933, p. 8 apud CHAGAS, 1977, p. 89), a Sociedade mostraria a 
dedicação de Gallet e “o amor e o interesse todo especial que Luciano Gallet tinha pela 
vida associativa [...] um dos pontos característicos de sua personalidade [...]” (sic). 
Ainda segundo Luiz Heitor (1950, p. 288), Luciano Gallet viria a atestar duas de suas 
maiores preocupações através dos concertos direcionados à divulgação da música de 
Glauco e das músicas nacionais. 
 
Atuação no Rio de Janeiro 
 

A Sociedade Glauco Velasquez iniciou suas atividades musicais regulares 
em 1915, com o primeiro concerto oficial realizado em 21/06/1915, data que contou 
também com uma missa realizada na Igreja São Francisco de Paula4, às 10:00. À noite, 
o palco do concerto foi o famoso Salão Nobre do Jornal do Commercio. Entre as 
músicas executadas, tivemos obras para formação de câmara (duos e quarteto), além 
de uma peça para órgão solo. Variados foram os autores de artigos de jornais que 
elogiaram o espetáculo ou deram seu parecer sobre. 

 
Dentre as peças executadas naquella noite, esse quartetto salienta-se 
naturalmente não só pelo genero, que é o mais exigente da arte de composição, 
como pela franqueza na exposição das idéas musicaes. Nota-se a 
dramaticidade musical no Moderato, franca e sem o artificialismo usado pelo 
autor sobretudo na musica para canto. E’ que a escola extensa no quartetto 
não lhe oferece os embaraços e as peias da musica vocal. No Adagio é elle 
doentiamente terno e communicativo, imprevisto desde que ha o ataque do 
Scherzo, risonho e travesso, traçado como que de uma só pennada. Mas é no 
Final que se póde apreciar o ardil do compositor, numa especie de synthese 
musical. (GUANABARINO, Revista Americana, 01/08/1915). (sic) 
 
 
A segunda parte do programma foi iniciada pela senhorita Stella Parodi que 
se encarregou de cantar “A Fada Negra”, composta sobre versos de Anthero de 
Quental, o poeta triste que mais influencia exerceu sobre o espirito de Glauco 
Velasquez. 
 
E’ uma composição admiravel, e que foi traduzida pela senhorita Stella Parodi 
com um sentimento tão verdadeiro que parecia estar dominada sinceramente 
pela profunda saudade que a affligia. (A Epoca, 23/06/1915). (sic) 

 
Já o Segundo Concerto (24/08/1915), mais rico populosamente, contou com 

um coral e diversas estreias, o que serviu para fixar no gosto do público a personalidade 
musical do compositor, já notada de grande inspiração e variedades de temperamento 
e estilo. 

 
A’ proporção que a musica de Glauco Velasquez nos vai cahindo nos ouvidos, 
sentimos que nos familiarisamos com ella, penetramos no seu amago para lhe 
ir descobrindo os mysterios de seu estylo nobre, cheio de riquezas de 
harmonia e de inspiração, as nuanças de seus temperamento; as diversas 
modalidades, emfim, sob que se manifesta o seu grande talento. (T.G., Gazeta 
de Notícias, 30/08/1915). (sic)  
 

                                                           
4 A Igreja fica localizada no Largo São Francisco de Paula, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Ela teria sido palco 
para as outras futuras missas com o mesmo propósito, sempre acompanhada de concertos executados 
por membros da Sociedade e amigos de Glauco. 
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Nas obras instrumentaes, egualmente commoventes, o que impressiona e 
parece ser um traço caracteristico são os contrastes, contrastes violentos, 
bruscos, que reflectem o temperamento do artista. Phrases dolentes succedem 
a phrases apaixonadas, de irresistivel arrebatamento. (A Noite, 25/08/1915, 
p. 4). (sic) 
 

O Terceiro Concerto, que deveria ter se realizado em outubro, mas que foi 
adiado para o dia 15/12/1915 (O Paiz, 10/12/1915, edição 11386, p. 5), teve um 
programa extenso, que contou com inúmeras obras, entre primeiras audições e novas 
interpretações, também por antigos músicos amigos de Glauco, como é o caso da 
violinista Paulina d’Ambrosio, que interpreta a Serenata Op. 100. 

 
De quantos se votaram á benemerencia dessa obra de tão elevado escopo, é 
justo se dê o primeiro lugar á senhorinha Paulina d’Ambrosio, tão notável pela 
sua inteligência superior do pensamento glaucico, quanto pelo devotamento 
sincero e nunca desmentido, com que abraçou a idéa de ser o vehiculo da 
comprehensão do novo verbo musical pela sua interpretação fidelissima, 
legitima, autorizada e confirmada pelo creador. Coube-lhe, na sessão de 
hontem, fazer ouvir, pelo seu violino impeccavel, que vibra aos fremitos da sua 
alma apaixonada, a bellissima Serenata, op. 100, que ella interpreta já, 
naquele mesmo salão, em 19 de Julho de 1913. Seria pelo facto de ser agora 
mais bem comprehendida, que a Serenata recebeu maiores applausos que 
dantes? Sim, e também porque ella chegava aos ouvidos do auditorio através 
de um temperamento em que, na mais justa proporção, se combinam as mais 
preciosas qualidades de sentimento. Igualmente applaudido foi o Desio, de tão 
delicada factura. (Jornal do Commercio, 16/12/1915). (sic) 

 

Em 1916, foi feito um relatório sobre o primeiro ano da Sociedade, contendo 
número de sócios, concertos, valores em caixa, exemplares de partituras vendidas, 
entre outros dados. Ocorreu também a troca de presidente, para Fernando Guerra 
Duval, em razão da morte do Dr. Azevedo Pinheiro (1844-1916). 

Em 14/08/1916, foi realizado o Quarto Concerto da Sociedade. Os jornais 
da época destacam os detalhes de interpretação dada pelos músicos, não 
economizando palavras para descrever as suas riquezas5. 

 

Que admiravel interprete e que fino artista que é Nascimento Filho! No actual 
momento musical, não conhecemos, nem temos noticia de um cantor tão 
delicado, tão perfeito qual é nascimento Filho. Na sua dedicação, no seu 
carinho, no seu enthusiasmo pela arte de Glauco, vemos ainda um 
prolongamento da dedicação, do carinho e do enthusiasmo do seu pai pelo 
discipulo amado. (Jornal do Commercio, 15/08/1916). (sic) 
 
 
Dos dez numeros do concerto de hontem nada menos de seis eram em 
primeira audição. As duas composições para canto. “As letras” e “Spes ultima 
Dea”, são de uma melancolia infinita. Ellas reflectem bem quanto havia de 
dolorido na alma de Glauco. Da segunda principalmente desprende-se 
extraordinaria emoção. E com que sentimento raro as cantou o Sr. Frederico 
Nascimento Filho, que mais uma vez revelou a sua profunda intuição artistica 
! “Mal Secreto” forma pela sua dramaticidade violenta completo contraste com 
aquellas duas composições. 
 

                                                           
5 Muito ricos eram, também, os programas dos concertos da Sociedade, que contavam com descrições 
detalhadas das músicas, datas de composição, de estreia, nomes dos primeiros intérpretes e transcrições 
de trechos anotados nas partituras. 
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Das obras para piano, o “Impromptu” pareceu-me a mais interessante. Ha ahi 
uma paixão ardente que foi bem traduzida pelo Sr. Rubens Figueiredo. Mas a 
obra mais completa do programma ta melancolia succedem-se phrases 
vibrancello, que eu já ouvira, mas cujas bellezas, confesso, só hontem me 
foram reveladas. Ha nessa pagina musical uma serie de contrastes 
empolgantes. A phrases de infinita melancolia succedem-se phrases vibrantes, 
apaixonadas, e tudo isso forma uma obra original que se impõe á admiração e 
que teve bellos interpretes na senhorita Paulina d'Ambrosio, Luciano Gallet e 
Alfredo Gomes, que continuam a dedicar á memoria de Glauco Velasquez um 
culto que muito honra os seus sentimentos artisticos.” (L. de C., A Noite, 
15/08/1916). (sic) 

 
Em 01/02/1917, devido aos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), houve a vinda do escritor francês Paul Claudel (1868-1955), nomeado 
como novo ministro da França no Brasil, junto ao seu secretário, o compositor Darius 
Milhaud (1892-1974). Milhaud viria a entrar em contato com Sociedade Glauco 
Velasquez, aconselhado por André Messager (1853-1929), que teria conhecido a obra 
de Glauco quando esteve no Brasil, um ano antes (AZEVEDO, 1956, p. 247). Tomando 
contato de Glauco e da Sociedade a partir de Luciano Gallet, Milhaud debruça-se sobre 
sua obra, em especial o IV Trio, que completa o último movimento, deixado inacabado 
por Glauco. 

Um pouco mais reservado do que os outros, o Quinto Concerto da Sociedade 
(18/04/1917), nomeado Sessão Solene da Nova Diretoria, foi realizado no Lycée 
François (Rua do Cattete, 351) e contou com uma palestra de apresentação, sobre 
Glauco Velasquez, por Darius Milhaud, que também executa o Trio II e passa a fazer 
parte da Sociedade. Este evento serviu para nomear como novo presidente o deputado 
federal Alberto Maranhão. 

 
Tivemos a satisfação de applaudir, além delles, o Sr. Milhaud violinista de 
excelente escola, primorosa afinação e que reune a essas qualidades de 
technica uma compreensão muito justa e verdadeira do sentimento intimo, 
profundo, e dolorosamente angustioso de Glauco Velasquez (Jornal do 
Commercio, 19/04/1917). (sic) 

 
O Sexto Concerto (12/11/1917) apresentou certa decadência da Sociedade. 

Com os programas já menos numerosos em músicas e também com poucos detalhes, 
este concerto ainda disputou com outro, realizado no Theatro Municipal, pela cantora 
brasileira Mlle. Marietta Verney Campello, o que fez com que muitos saíssem no meio 
do concerto realizado no Salão do jornal, ou mesmo nem fossem neste. Também é 
registrada a má atuação de Darius Milhaud como pianista ao interpretar o Trio I. 

 
A Sociedade Glauco Velasquez, ao contrario do que seria para desejar, parece 
que vai encontrando alguma difficuldade no desempenho da missão que se 
traçou de divulgar a obra de Glauco. Este anno, cremos que o de hontem foi o 
segundo concerto realisado, aliás com pequena concorrencia. Porque? A 
Sociedade dirá que não entende o publico; o publico talvez diga que não 
entende Glauco...  
 
Quem terá razão? (T.G., Gazeta de Notícias, 13/11/1917, edição 316, p. 5). (sic) 

 
Finalmente realizado, o Sétimo Concerto da Sociedade Glauco Velasquez 

(21/06/1918) pode ter sido também o mais louvável, pelo término da restauração, 
recomposição e estreia do Trio IV por Darius Milhaud, sob a orientação de Francisco 
Braga. Também observam-se presenças importantes como a do pianista Arthur 
Rubinstein (1887-1982), em turnê pelo Rio, além de, claro, observações acerca das 
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características composicionais e efeitos de interpretação, tão caros aos críticos 
entendidos da época. 

 
O IV Trio nos manteve em constante vivo interesse e, repetimos, gostamos 
imensamente da clareza dos desenhos, da successão das phrases, dos 
deliciosos effeitos. Nelle, Glauco fala claramente ás nossas almas, num 
recolhimento divino. Simplesmente Bello! (O.[F.], Comº da Tarde, 
22/06/1918). (sic) 
 
Devo, entretanto, insistir que a musica de Glauco,mais do que nenhuma outra, 
em razão mesmo de sua complexidade, e da confusão que pode provocar nos 
espiritos nella pouco iniciados, deve ser detalhada com o maximo carinho 
pelos seus interpretes. Nunca serão demais as “nuances” observadas, as 
finurias della deduzidas. O executante de Glauco deve ser não só excellente 
technico, como tambem excellente estylista. Para conseguir fazer 
comprehender aos ouvintes, musica tão extraordinariamente transcendental, 
necessita o interprete tel-a comprehendido pelo menos duas vezes, para si, 
isto é, enfronhar-se em seu estylo, dissecar todas as suas modalidades e 
descobrir seus mais intimos segredos de interpretação. (Bnjamim Costallat, O 
Imparcial, 22/06/1918, edição 1993, p. 5). (sic) 

 
Momentos finais da Sociedade 
 

Em 1918, devido às desistências, entre as quais a de Adelina Luz e Gustavo 
Hess de Mello, ao não andamento do pedido, pelo deputado Alberto Maranhão (que 
foi diretor da Sociedade a partir de 24/09/1917), de publicação do restante da obra de 
Glauco (registrado no Diário Oficial de 08/01/1918 e 16/08/1918, que incluía a quantia 
de 7:000$000 [contos]), além da saída de Luciano Gallet por motivos de saúde, a 
Sociedade Glauco Velasquez se dissolve e todo o seu arquivo vai para a biblioteca do 
Instituto Nacional de Música.  

Durante o seu período de existência, a Sociedade conseguiu publicar 30 
partituras, realizar sete concertos, além dos extraoficiais, e obteve uma média de, 
aproximadamente, 80 membros, entre sócios e executantes. 

 
Novos rumos até os dias atuais 
 

Após os anos da Sociedade, alguns outros concertos incluindo Glauco foram 
realizados no exterior e em momentos de festividade no Instituto Nacional de Música, 
como nos festivais organizados por Luciano Gallet quando ainda dirigia a instituição. 

No dia 13de abril de 1919, Darius Milhaud e Jane Bathori organizaram, no 
Théatre du Vieux Colombier, em Paris, um concerto dedicado à música brasileira 
intitulado Concert de musique brésilienne, com obras de Glauco Velasquez, Henrique 
Oswald, Alberto Nepomuceno, Nininha Veloso, Darius Milhaud, e uma seleção de 
“tangos,maxixes, sambas, cateretês” (LAGO, 2010, p. 71). Sobre este, Luiz Heitor 
(1950, p. 283) comenta:  

 
“Voltando à Europa, Milhaud não esmorece em sua admiração pela obra de 
Glauco Velasquez que faz ouvir em concertos, na capital francesa, se bem que, 
por excentricidade, ao lado de obras pouco edificantes, como a ‘Cabocla de 
Caxangá’, ‘São Paulo Futuro’ e outras novidades musicais da época...” (sic). 

Diversas outras comemorações e concertos, com a temática ou inserindo 
Glauco, foram feitos, a saber:  
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 Festival Glauco Velasquez (09, 14/11/1923, Instituto Nacional de 
Música); 

 Audição de 30 Compositores Brasileiros (16/12/1930, Instituto 
Nacional de Música); 

 Conferência realizada em Lisboa, na noite de 21/06/1934, por 
Gastão de Bettencourt (e publicada pela editora A Noite em Temas 
da Música Brasileira, 1941);  

 Exposição aberta ao público Cinquentenário de morte de Glauco 
Velasquez, por Mercedes Reis Pequeno (1921) (28/09/1964, Saguão 
da Biblioteca Nacional); 

 Gravação da obra para piano em 1977, pela pianista Clara Sverner 
(EMI-ODEON-BRASIL P 1977 LLB 1109-S). 

 

Em 1994, foi escrita a primeira dissertação sobre Glauco Velasquez, por 
Silvia Hasselaar, Glauco Velasquez: Elementos Característicos da Produção 
Pianística e Catálogo Completo de suas obras, UFRJ; que influenciou outras, tais 
como as de Rogério de Brito Bergold (Aspectos estilísticos o Trio 4º de Glauco 
Velasquez, 2004, UNIRIO), José Eduardo Oliva Silveira Campos (Alma Minha Gentil 
– Um estudo de caso na obra de Glauco Velásquez, 2006, UNESP), Marie Stephanie 
Jeanne Bernard (Sonata n.2 para violoncelo e piano [1912] de Glauco Velasquez: 
estudo interpretativo e tratamento editorial da obra, 2012, UFMG), até chegar a de 
autoria deste que escreve, Sociedade Glauco Velasquez: motivação e realizações, 
defendida no ano de 2014, comemoração do centenário de morte do compositor. 
 
Conclusão 
 

Destacamos aqui a importância do compositor e da Sociedade Glauco 
Velasquez para a história da Música Brasileira, no momento em que foram esquecidos 
os compositores que não seguiram uma linha nacionalista, de acordo com os ideais de 
Mário de Andrade (1893-1945). Tal fato se propagou por autores e diversos meios de 
comunicação, possuindo marcas até hoje. Em vista disso, devemos dar maior 
importância aos documentos e fatos que possuem relação com a música e história da 
música no Brasil, a partir dos diversos meios que temos acesso, para construir e 
recuperar uma identidade que, mesmo esquecida, torna-se importante na nossa 
história, arte e cultura. 
 
Referências 
 
Acervo Glauco Velasquez (acervo de documentos históricos, pasta 34) e Acervo 
Luciano Gallet (acervo de documentos históricos, pasta 29), pertencente à Biblioteca 
Alberto Nepomuceno da Escola de Música da UFRJ. 

 
Recortes de diversos periódicos, entre os quais: A Epoca, A Noite, Correio da Manhã, 
Comº da Tarde, Correio da Tarde, Gazeta, Gazeta de Notícias, Jornal do Commercio, 
O Imparcial, O Paiz e Revista Americana, entre os anos de 1911 e 1918. 
 
AZEVEDO, Luis Heitor Corrêa de. Música e músicos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
da Casa do Estudante do Brasil, 1950. 
______. 150 anos de música no Brasil. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1956. 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  137 

 

CARNEIRO & NEVES, Maria Cecília Ribas & José Maria. Glauco Velásquez. Rio de 
Janeiro: Enelivros, 2002. 
CHAGAS, Paulo Cesar de Amorim. Luciano Gallet via Mário de Andrade. Rio de 
Janeiro: FUNARTE, 1977. 
LAGO, Manoel Aranha Corrêa do. O Círculo Veloso-Guerra e Darius Milhaud no 
Brasil: Modernismo musical no Rio de Janeiro antes da Semana. Rio de Janeiro: 
Editora Reler, 2010. 
MORAES JUNIOR, Jaime Ninice de. Sociedade Glauco Velasquez: motivação e 
realizações [Dissertação de Mestrado]. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação 
em Música da UFRJ (Área de concentração em Musicologia), 2014. 
PEQUENO, Mercedes Reis. Glauco Velásquez — Catálogo da Exposição 
Comemorativa do Cinquentenário do Falecimento. Rio de Janeiro. Biblioteca 
Nacional, 1965. In: Exposição aberta ao público, realizada no saguão da Biblioteca 
Nacional, a partir do dia 28 de setembro de 1964, em comemoração aos 50 anos de 
morte do compositor. 
 

 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  138 

 

Falas, discursos, legitimação e outras bossas: Uma proposta de 
análise dos discursos textuais da Bossa Nova 

 

Tiago dos Santos de Souza 
tiagosouzamusico@gmail.com 

 
Maria Alice Volpe 

volpe@musica.ufrj.br 
 

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar o texto escrito por Tom Jobim (1927-1994) para a 
contracapa do disco Chega de Saudade de João Gilberto (1931), lançado em 1958. A Bossa Nova se 
apropriou de um conjunto particular de elementos, oriundos do Samba e do Jazz, sendo esse aspecto 
muito criticado por setores da sociedade da época. Diante disso, entenderemos certas falas efetuadas 
por artistas desse estilo como estratégias, entrevendo nessa práxis, a possibilidade de elaboração de 
uma Identidade Cultural específica. Operacionalizaremos nesse artigo elementos teóricos da Economia 
das trocas simbólicas de Pierre Bourdieu, e da Análise do Discurso Crítica. 
Palavras Chave: Bossa Nova; Análise do discurso; Identidades Culturais.  

 

Apresentação 
 

Esse pequeno artigo oferece um quadro resumido, porém significativo, de 
uma das seções da nossa dissertação, que está sendo escrita na área de Musicologia e 
que está inscrita no Programa de Pós Graduação em Música da UFRJ sob orientação 
da Profa. Dra. Maria Alice Volpe. Devido a questões de economia e objetividade, apenas 
algumas dessas questões serão apresentadas e discutidas neste trabalho, mas temos 
certeza de que o produto de nossas reflexões serão conhecidos e discutidos numa 
ocasião mais oportuna.  

O objetivo geral desse texto é apontar um dos caminhos que utilizaremos na 
dissertação, a saber, a análise de um texto de Tom Jobim, que em nossa opinião é 
fundamental para o entendimento sobre a questão da legitimação de uma determinada 
Identidade Cultural no Brasil, no período que vai do final da década de 1950 até o fim 
da década de 1960. Acreditamos que essa questão, a da busca por uma identidade 
artística nacional é um ponto sensível e também importante para o entendimento de 
certas manifestações culturais brasileiras1. Ela está assentada em um cenário histórico 
denso e caracterizada por uma complexa rede de relações entre agentes sociais que 
buscam um determinado equilíbrio a partir de uma série de práticas, que nesse 
trabalho, devido a questões de escopo, estamos impossibilitados de dar conta em sua 
totalidade.  

Os discursos empreendidos por determinados personagens da Bossa Nova 
estão inseridos em certos gêneros discursivos2 e devem ser entendidos como o objeto 
de estudo desse artigo. Essas falas são elementos importantes na busca pela 
compreensão de como a linguagem se inscreve num determinado contexto, pois são 
constantemente utilizados como ferramentas para fortalecer certas posturas 
específicas na busca por posições hierárquicas mais adequadas num espaço simbólico. 
Bakhtin (2004) define que toda palavra é ideológica, sendo que sua concretização só é 
possível quando incluída em um contexto histórico real e que “não são palavras o que 

                                                           
1 Sobre a questão da Identidade no contexto da Música brasileira, indicamos uma obra que apresenta 
interessantes questões e que foi de extrema valia para nosso trabalho, apesar do tratar de umperíodos 
históricos diferente do nosso: Samba e identidade nacional: das origens à Era Vargas de Magno Bissoli 
Siqueira. 
2 Sobre uma classificação de gêneros discursivos, ver Ramalho & Resende, 2011. 
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pronunciamos ou escutamos, mas mentiras, verdades, importantes e superficiais”, ou 
seja, palavras não são simplesmente palavras (BAKHTIN, 2004, p. 95).  

Podemos dizer que num contexto de busca por legitimação, as falas de 
certos agentes estão sempre carregadas de conteúdo ideológico, pois a prática verbal 
mais do que apenas enunciação busca imprimir sentido ao que se diz: se procura 
exercer influências, desejando obter adesões, convencimento e persuasão (CABRAL, 
2011, p. 13). O entendimento dessas práticas discursivas é de extrema valia para a 
investigação de como certos agentes utilizam esses discursos para afirmar uma 
identidade e conseguir com essas falas, posições mais altas e estáveis num certo 
ambiente social. 

Destarte, iremos operar essa análise alocando esse cenário cultural no 
arcabouço teórico inscrito na teoria da Economia das trocas simbólicas de Pierre 
Bourdieu. A partir de uma seleção de determinadas práticas sociais específicas, 
buscaremos iluminar nossa análise a partir da atenta contextualização dessas práticas 
com as dinâmicas sociais desse momento histórico específico. 

A partir disso, iremos utilizar ferramentas oriundas da chamada Análise do 
Discurso Crítica para verificar como certos agentes da Bossa Nova e da crítica irão se 
utilizar seus discursos para defender determinados pontos de vista, numa busca por 
conquistar e afirmar posições dentro de um espaço social e cultural.    
 
Introdução 
 

A história da Bossa Nova é marcada por uma série de polêmicas, uma 
infinidade de personagens célebres e também por ser o celeiro de intensas polêmicas, 
como por exemplo, acusações por parte de alguns críticos de que ela seria música 
brasileira, mas feita de materiais que não são genuinamente brasileiros. Temos 
personagens de forte carga simbólica e de intensa presença no imaginário cultural 
brasileiro, e com o passar do tempo, alguns desses mesmos atores que participaram de 
intensas polêmicas foram transformados em mitos, seja devido a sua vida e obra seja 
pelas suas idiossincrasias e excentricidades.  

A influência do Jazz e a eterna acusação de ser um produto americanizado, 
assim como a relação da Bossa Nova com o Samba e a sua consequente busca por se 
apresentar ora como um estilo per si, ora como uma interpretação desse último podem 
ser apontados como problemáticas subjacentes ao estudo da Bossa Nova e estarão 
presentes em nossa análise.  

 
O Campo e a busca por legitimação 
 

A teoria da Economia das trocas simbólicas pode ser entendida a partir de 
uma abordagem geográfica do mundo artístico, onde as obras de artes e seus 
produtores fazem parte de um espaço definido culturalmente, chamado por Bourdieu 
de Campo. No seu texto Questões de Sociologia o autor define o termo como “(...) 
espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das 
posições nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das 
características de seus ocupantes” (BOURDIEU, 1983, p. 89). Assim, nesse ambiente, 
certos personagens e instâncias se relacionam, e essas relações compõem uma espécie 
de economia no qual certos campos de produção e os agentes que o compõem se 
relacionam num movimento dialético.  

Portanto, o aspecto cultural de uma sociedade é organizado nesses campos, 
cuja produção é direcionada visando objetivos determinados: seja a busca por 
consagração perante seus pares e de outros produtores de bens simbólicos, a aprovação 
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da crítica, a conquista de determinados monopólios e acesso ao que Bourdieu chama 
de instâncias de legitimação, que seriam os veículos de reprodução e um dos 
responsáveis pela consagração da obra de arte. Essas instâncias são capazes de 
consagrar por suas sanções, aceitações, recusas e discursos, um gênero de obras e um 
tipo de artista, pois exercem sobre o público – seja ele o dos produtores, seja ele o 
grande público – uma espécie de autoridade, um arbítrio e definem o veredicto a ser 
seguido (BOURDIEU, 2013, p. 119). 

A moeda base para essas trocas simbólicas seriam justamente as 
obras/produtos que são produzidos nesses campos, artefatos culturais que ao serem 
operacionalizados nessa economia, resultam em posições culturais e espaços no 
interior do campo: por essa qualidade de modificação no interior desses espaços e sua 
importância para os agentes dessa economia, esses artefatos são chamados de bens 
simbólicos. Os elementos formadores desses bens simbólicos, longe de perderem sua 
especificidade, tendem a valorizar ou desvalorizar o bem, dependendo da situação do 
cenário econômico.  

Portanto ao se pensar em termos de busca por legitimidade, devemos ter em 
mente que em fins da década de 50, João Gilberto, ao assimilar a música nacional e 
estrangeira e reinventá-la com sua forma diferente de tocar, rompendo dessa maneira 
certos paradigmas artísticos, não era um guerreiro lutando contra os músicos que o 
precederam; ao pensar o ambiente cultural brasileiro sob a ótica de uma economia de 
trocas simbólicas não podemos pensar que em suas entrevistas, Tom Jobim calculava 
as respostas dadas, de maneira a afirmar o seu lucro numa economia simbólica. Tratar 
o objeto de estudo dessa maneira seria como colocar palavras e pensamentos na boca 
e na cabeça de seus personagens; é tentar reescrever uma cena e pintar novamente um 
quadro; é fazer da pesquisa um palimpsesto e precisamos deixar claro que não é esse 
nosso objetivo.  

Com isso, iremos apresentar uma proposta, uma possibilidade de analisar a 
Bossa Nova e todo o seu contexto cultural como um Campo que estabelece relações 
com outros campos, e entenderemos que no interior do Campo que poderemos chamar 
de Campo Cultural BN3, certos indivíduos como artistas, músicos, letristas e os críticos 
seriam os agentes, os jornais podem ser entendidos como esfera do arbitrário4. Além 
da presença impactante do Estado que com o peso de sua influência pode estabelecer 
uma força gravitacional expressiva, a ponto de direcionar certas posturas dentro do 
campo. E nesse ambiente de luta por posições, ocorrem as tomadas de posição, que 
seriam tentativas de dominação, a partir da implementação de certas práticas.  

A denúncia desse processo de americanização vai despertar em alguns dos 
principais músicos da Bossa Nova a necessidade de uma busca e consequente 
afirmação de uma identidade para justamente sobreviverem aos ataques da crítica em 
seus diversos níveis. Essa busca pode ser caracterizada por uma série de práticas 
sociais, nem sempre conscientes, que a partir do momento em que eram 
implementadas, serviam como uma defesa do novo estilo. Para os bossa novistas, sua 
obra artística era genuinamente brasileira, produzida por brasileiros que estavam 

                                                           
3 Por Campo Cultural BN, entendemos todas as relações e práticas sociais que aconteceram entre os 
agentes da Bossa Nova e a crítica, sob um determinado projeto de busca por brasilidade. Obviamente 
que diversos outros atores, agentes e instâncias estarão presentes dentro desse espaço simbólico e 
influenciarão/serão influenciados por essas relações dentro do Campo. Mas como já dissemos, o objetivo 
desse artigo é limitado: trataremos de situações específicas, deixando uma análise mais abrangente e 
mais detalhada para um outro momento.  
4 Esfera do arbitrário seria composto, segundo Bourdieu, por instâncias de legitimação não 
reconhecidas socialmente enquanto tais, como a publicidade, as revistas, eventos públicos, exposições 
etc. 
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inseridos no tipo de cultura que era entendida como nacional, cuja criação serviria 
tanto para a fruição estética, quanto para mostrar as potencialidades da cultura 
brasileira no Brasil e posteriormente, se possível, para o mundo. 

Um exemplo dessas práticas, entendidas por Boudieu como verdadeiras 
estratégias, e que foram empreendidas pelos bossa novistas na busca pela legitimação 
do estilo5, tendo em vista uma identidade artística específica, serão o objeto de nossa 
análise a partir desse momento. 

 
Estratégias e Táticas 
 

Podemos começar a visualizar como aconteciam essas disputas simbólicas 
dentro do campo cultural brasileiro que vai do final da década de 1950 até meados da 
década de 1960. Podemos entender que práticas sociais constituem o ponto de 
conexão entre estruturas abstratas, com seus mecanismos e eventos concretos, isto é, 
entre sociedade e pessoas vivendo suas vidas (RAMALHO & RESENDE, 2011 p. 15). 
Nas práticas sociais, a linguagem se manifesta como discurso, ou seja, como uma parte 
irredutível das maneiras como agimos e interagimos, representamos e identificamos a 
nós mesmos aos outros e a aspectos do mundo por meio da linguagem, ou seja, agir em 
sociedade envolve ação e interação, relações sociais, pessoas (com crenças, valores 
atitudes, histórias, etc.), mundo material e discurso (FAIRCLOUGH apud RAMALHO 
& RESENDE, idem, ibidem).  

Por discurso entendemos que seria “o momento integrante e irredutível das 
práticas sociais que envolvem a semiose/linguagem em articulação com os demais 
momentos das práticas: fenômeno mental, relações sociais e mundo material”. Mas a 
utilização de discursos como prática social pode ser entendida em sua forma plena pelo 
seguinte trecho: 

 
Essas diferentes perspectivas de mundo, ou seja, esses discursos que se ligam 
a campos sociais específicos e a projetos particulares podem ser disseminados 
como se fossem universais, isto é, como se essa representação particular fosse 
a mais correta, a mais justa, legítima e aceitável. Isso, sobretudo na nossa 
“sociedade da informação” pode ser uma das mais poderosas armas de luta 
pelo poder (RAMALHO & RESENDE, idem, p. 17). 

 

A utilização de discursos também serve para afirmação de identidades: 
 

Essa percepção do texto como parte discursiva e empírica de eventos sociais 
baseia-se numa visão funcionalista da linguagem, que a entende como um 
recurso de que as pessoas lançam mão em suas vidas diárias, para interagir e 
se relacionar, para representar aspectos do mundo assim como para “ser”, 
para identificar a si e aos outros. Consequentemente, a linguagem é também 
resultado desse uso social. (idem, ibidem, p. 22). 

 

Dessa feita, a utilização do suporte operacional da Análise do Discurso 
Crítica pode ser de extrema valia para nossos objetivos. Ela é entendida como um 
conjunto de abordagens interdisciplinares para os estudos críticos da linguagem como 
prática social e mapeia conexões entre escolhas de atores sociais ou grupos em textos 
e eventos discursivos específicos, e questões mais amplas, de cunho social, envolvendo 
poder (RAMALHO & RESENDE, idem, p. 21). 

                                                           
5 Certeau (2013) entende essas estratégias como táticas. Apesar de ser uma polêmica importante para 
nossa pesquisa, iremos deixar essa discussão para outro momento. 
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A complexa rede de elementos linguísticos cumpre uma importante função 
na argumentação, pois além de marcarem uma tomada de posição do locutor diante do 
conteúdo enunciado, mostram como ele organiza sua fala para defender essa posição, 
ao mesmo tempo em que ataca a posição do outro (CABRAL, 2011, p. 13).  

Iremos operacionalizar o conceito de Categorias Analíticas, que é oriundo 
da ADC para identificar certos elementos discursivos presentes nos textos. Por 
categorias analíticas entendemos que são “formas e significados textuais associados a 
maneiras particulares de representar, de (inter)agir e de identificar(-se) em práticas 
sociais situadas” (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 112). Por meio dessas categorias 
podemos analisar textos e buscar o discursivo e o não discursivo, tendo em vista 
determinados efeitos sociais. 

O número de categorias a ser aplicado num texto depende de vários 
aspectos, como o objetivo da análise e a natureza do trabalho analítico, além da 
extensão do texto a ser analisado. No nosso caso, iremos escolher apenas poucas 
categorias – no máximo três6 - pois entendemos que elas serão suficientes para o 
objetivo desse artigo. As categorias escolhidas foram a Avaliação e a Representação de 
atores sociais e essa escolha pode ser explicada pelo fato de que o texto possui objetivos 
bem específicos e que está inserido na rede de significados do discurso: a 
representação do cenário e de seus atores e a identificação desses personagens com 
determinados grupos e práticas sociais7. 

 
Análise do texto da contracapa de “Chega de Saudade” 
 

Nosso exemplo é o texto da contracapa do disco Chega de Saudade, lançado 
no final de 1958 pelo cantor, violonista e compositor João Gilberto (1931-). Segundo 
Tatit (2012) esse texto apresentava sinteticamente elementos centrais para o debate 
que se seguiria ao lançamento do LP e expressava de forma ligeira, um anteprojeto de 
“refinada educação sentimental” (TATIT, 2012, p. 361). O texto, e que foi escrito por 
Antonio Carlos Jobim (1927-1994) é reproduzido na integra: 

 
João Gilberto é um baiano, "bossa-nova" de vinte e seis anos. Em pouquíssimo 
tempo, influenciou toda uma geração de arranjadores, guitarristas, músicos e 
cantores. Nossa maior preocupação, neste "long-playing" foi que Joãozinho 
não fosse atrapalhado por arranjos que tirassem sua liberdade, sua natural 
agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser, em suma, sua 
espontaneidade. Nos arranjos contidos neste "long-playing" Joãozinho 
participou ativamente; seus palpites, suas ideias, estão todas aí. Quando João 
Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a orquestra o acompanha, a 
orquestra também é ele. João Gilberto não subestima a sensibilidade do povo. 
Ele acredita que há sempre lugar para uma coisa nova, diferente e pura que - 
embora à primeira vista não pareça - pode se tornar, como dizem na 
linguagem especializada: altamente comercial. Porque o povo compreende o 
Amor, as notas, a simplicidade e a sinceridade. Eu acredito em João Gilberto, 
porque ele é simples, sincero e extraordinàriamente musical. 
P. S. - Caymmi também acha (GILBERTO, 2012).  

 

                                                           
6 Ramalho e Resende (2011) apontam pelo menos dez categorias que podem ser utilizadas na análise de 
um texto discursivo: Estrutura genérica; Intertextualidade; Presunção; Relações 
semânticas/gramaticais entre períodos e orações; trocas, funções da fala, modo gramatical; 
interdiscursividade; representação de eventos/atores sociais; identificação; modalidade e avaliação. 
7Ação, Representação e Identificação formam a tríade formadora da rede de significados do discurso 
(RAMALHO & RESENDE, 2008, p. 44-72)   
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De inicio o texto de Jobim aponta o peso que a influência de João Gilberto, 
mesmo sendo novo, seja na idade ou com relação a sua participação no cenário musical. 
Após essa breve apresentação do personagem, outra característica se apresenta: a de 
que Gilberto era um personagem único, irreproduzível, autossuficiente e que por sua 
genialidade deveria trabalhar de forma livre, sem concessões e sem limites.  

Na segunda parte do texto, temos a necessidade, é o que transparece nas 
palavras de Jobim, de aproximar o trabalho do povo, público alvo da obra de Gilberto, 
e que apesar de o trabalho ser diferente, a linguagem utilizada – tanto a poética quanto 
a musical- seria entendida, assimilada e acampada pelo povo, que afinal “compreende 
o amor”.  Segundo Cabral (2008), o texto de Jobim foi elaborado com muita habilidade, 
não só por situar a atuação de João Gilberto como também por deixar claro uma 
mensagem para a direção da Odeon, a gravadora e distribuidora do disco, que ainda se 
preocupava com as possibilidades comerciais de um disco como aquele. Embora curto, 
foi um texto extremamente esclarecedor, apesar dos erros de revisão que a gravadora 
deixou passar (CABRAL, 2008, p. 131).  

Operacionalizando as ferramentas da ADC, iremos apontar os trechos em 
que ferramentas discursivas são utilizadas visando objetivos específicos e a partir 
disso, empreenderemos um processo de identificação de alguns desses trechos com 
certas categorias do discurso. Obviamente que como estaremos operacionalizando 
categorias diferentes no mesmo texto, um único trecho pode ser identificado com mais 
de uma categoria, sem com isso perder a capacidade de potencializar as falas do 
enunciador.  Como já deixamos claro, não poderemos aprofundar nossa investigação 
devido a questões de espaço nesse artigo, mas cremos que estamos dando um passo 
inicial rumo a análises que serão aprofundadas em outro momento.  

Iremos iniciar a análise com a categoria Avaliação, que pode ser entendida 
como identificacional, que diz respeito a apreciações ou perspectivas mais ou menos 
explícitas sobre certos aspectos do mundo, sobre o que o enunciador considera bom ou 
ruim, ou seja, a maneira como o perfil do personagem/estilo é construído, visando 
produzir uma determinada imagem (positiva ou negativa), ou seja, o juízo de valor do 
enunciador está potencialmente presente. Essas avaliações sempre são “parciais, 
subjetivas e, por isso, ligadas a processos de identificação particulares”. Caso tais 
processos envolvam posicionamentos ideológicos, podem atuar em favor de projetos 
de dominação (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 119). Podemos inscrever nessa categoria 

os trechos: 

 

a) “João Gilberto é um baiano, "bossa-nova"; 
b)  “João Gilberto não subestima a sensibilidade do povo”;  
c) “Ele acredita que há sempre lugar para uma coisa nova, diferente e 
pura”;  
d) “(...) ele é simples, sincero e extraordinàriamente musical”; 
e) “porque ele é simples, sincero e extraordinàriamente musical”. 
 
Na categoria Representação de atores sociais, de caráter representacional, 

onde o personagem/estilo é projetado ao público buscando a formação de um perfil 
esquemático de suas práticas e posicionamentos. Sobre essa categoria, Ramalho e 
Resende afirmam que 

 
 “(...) atores podem ser excluídos de textos, podem ser incluídos, mas ter sua 
agencia ofuscada, ou enfatizada; podem ser representados por suas atividades 
ou enunciados; podem ser referidos por meio de julgamentos acerca do que 
são ou do que fazem” (RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 149). 
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Podemos apontar como os trechos que mais se identificam com essa 
categoria: 

 
a) “João Gilberto é um baiano, "bossa-nova"; 
b) “Em pouquíssimo tempo, influenciou toda uma geração de 
arranjadores, guitarristas, músicos e cantores”; 
c) “(...) sua natural agilidade, sua maneira pessoal e intransferível de ser, 
em suma, sua espontaneidade”;  
d)   “Joãozinho participou ativamente”; 
e)  “(...) seus palpites, suas ideias, estão todas aí”; 
f) “Quando João Gilberto se acompanha, o violão é ele. Quando a 
orquestra o acompanha, a orquestra também é ele”;  

 

Uma ultima categoria pode ser incluída, a da Intertextualidade, conceito 
proveniente das discussões de Bakhtin que diz respeito a polifonia, ou seja,  a 
“propriedade que tem os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos” 
(FAIRCLOUGH apud RAMALHO & RESENDE, 2011, p. 133). Ou seja, em discursos 
específicos a presença de “vozes particulares” permite explorar práticas discursivas 
existentes na sociedade e a relação entre elas, pois a presença de uma voz específica, 
articulada de maneira também específica, em vez de outras, sinaliza o posicionamento 
do texto em lutas hegemônicas. No texto, percebemos outras vozes nos seguintes 
momentos: 

 

a) “Nossa maior preocupação, neste "long-playing";  
b) “(...) como dizem na linguagem especializada: altamente comercial”; 
c) “Porque o povo compreende”;  
d) “Eu acredito em João Gilberto”; 
e) “Caymmi também acha”.  

 

Dessas, queremos ressaltar a ultima, a inclusão da frase “Caymmi também 
acha8”, que para nós foi utilizada buscando a legitimação da obra em questão, a partir 
da obtenção de uma benção, espécie de selo de aprovação9. Assim, a obra atrairia as 
atenções da crítica especializada, pois ela estava sendo legitimada por outro 
personagem de peso, uma voz relevante para a música popular brasileira. Além disso, 
implicitamente, para Jobim, o povo, o público ligeiro já estava ganho, porque segundo 
ele, o público “compreendia o Amor, as notas, a simplicidade e a sinceridade”.  Essa 
compreensão, aos olhos de Jobim, seria a responsável por si só pelas vendas do produto 
em questão. 

                                                           
8 Dorival Caymmi (1914 – 2008) foi um cantor, compositor, violonista, pintor e ator brasileiro. Compôs 
inspirado pelos hábitos, costumes e as tradições do povo baiano. Tendo como forte influência a música 
negra, desenvolveu um estilo pessoal de compor e cantar, demonstrando espontaneidade nos versos, 
sensualidade e riqueza melódica.  
9 Essa ação de deixar o argumento de Caymmi para o final do texto, estratégia que podemos chamar de 
guardar o melhor vinho para o final, se assemelha muito ao que fazia Steve Jobs (19552011), ex-CEO 
da Apple que durante seus discursos de apresentação de novos produtos sempre guardava o maior 
anúncio para o ultimo lugar. No final ele dizia ‘Ah... Mais uma coisa’, quase como se só então se 
lembrasse de dizê-lo (KAHNEY, 2008, p.130). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Verso
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A partir disso, podemos entender que a Bossa Nova buscava essa 
legitimação artística empreendendo uma série de práticas que serviam a dois objetivos: 
ao mesmo tempo em que essas táticas eram implementadas visando a legitimação do 
estilo como algo genuinamente nacional frente a uma série de críticas e de posturas 
negativas, essas mesmas táticas fortaleciam um sentimento de identificação do estilo 
com certo conjunto de posturas artísticas. Não podemos dizer, sem incorrer num grave 
problema conceitual, de que havia uma identidade bossa novista: cada indivíduo 
entendia o estilo sob um conjunto específico de posturas artísticas e sociais, mas 
mesmo com essa ampla gama de possibilidades de identificação, o estilo seguia uma 
linha central que com suas curvas e desvios, seguia um fluxo continuo até meados da 
década de 1960. Mas o que importa para nós, nesse artigo, é identificar como as 
práticas discursivas de certos agentes da Bossa Nova serviam para reforçar certos 
posicionamentos e fortalecer o estilo, ao mesmo tempo em que certo projeto de 
formação de uma Identidade era construído, legitimado e implementado. 
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Resumo: A pesquisa em andamento propõe o método etnográfico para investigar a produção de uma 
temporada de espetáculos destinados à difusão da música de concerto e fundamentar a abertura de 
possíveis questões sobre a prática, sua aplicação e a relação entre os músicos de orquestra, 
mantenedores e a plateia. Um dos objetivos será fazer um levantamento bibliográfico que cite as práticas 
da música de concerto sob a luz da Antropologia e da Etnomusicologia, assim como, na qualidade de 
pesquisador nativo, documentar o exercício das comissões artísticas e do público frequentador dos 
espaços nos quais essas manifestações são exercidas. Através do contato direto com os praticantes, a 
pesquisa observa uma temporada de concertos e a escuta do público ouvinte, além dos membros da 
orquestra, incluindo mantenedores; utiliza como ferramentas para a investigação em campo os 
conceitos de "Mundos Artísticos" e "Tipos Sociais" de Howard S. Becker (1977), os conceitos de “lugar” 
e “espaço” de Michel de Certeau (1984), e as contribuições de Pierre Bourdieu (1989) em As Formas de 
Capital e o conceito de biopoder de Michael Foucault (1970) em História da Sexualidade - vol. I. 
Palavras-chave: orquestra; sinfônica; etnografia. 

 

O objetivo desta comunicação é propor uma analogia entre as relações de 
trabalho do músico da orquestra sinfônica, sua relação com o conhecimento enquanto 
executante de um gênero musical e o ideário promovido por uma instituição, deixando 
em relevo as observações pertinentes a essa atividade. 

Uma orquestra sinfônica é constituída por quatro grandes naipes, a saber, 
cordas, sopros madeiras, sopros metais e percussão. Dentro dos naipes há grupos 
menores; por exemplo, o naipe das cordas é composto por cinco naipes, primeiros 
violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Os outros naipes 
seguem formações semelhantes, com instrumentos separados por natureza diferentes 
de timbre e formato. Cada pequeno naipe é dividido segundo modelos de hierarquia 
próprios a cada grupo de músicos. As posições no espaço físico em que o instrumentista 
está localizado definem o poder e o grau de decisão; por exemplo, músicos da primeira 
estante têm uma representação política maior que os da segunda estante, e assim 
sucessivamente, até chegar aos músicos das extremidades. Em algumas orquestras há 
rodízio entre as estantes, havendo mais de um líder, porém isso é algo raro. No naipe 
da percussão, é o instrumento executado durante o concerto que definirá a liderança 
do naipe. O percussionista que executa o tímpano será aquele dotado de maior 
prestígio. 

Embora compreenda em sua estética uma homogeneidade, muitas vezes 
reforçada por uma uniformização que engloba desde o vestuário utilizado aos 
movimentos dos arcos ou respirações dos intérpretes, a orquestra sinfônica possui em 
seu corpo sujeitos que divergem em opiniões e posicionamentos políticos e são 
oriundos de classes sociais completamente distintas. Ao analisar essa instituição, é 
imprescindível considerar que um naipe não é um agente, e sim um conjunto de 
agentes que interagem em busca de uma produção em comum, que está de acordo com 
as decisões de outros agentes, tais como maestro, comissão artística, público ouvinte e 
mantenedores. Sob essa perspectiva, é possível afirmar que um naipe não pode ser 
interpretado como um sujeito, e sim como um grupo de sujeitos muitas vezes com 
objetivos divergentes, polifônicos. Ao divulgar a pesquisa para músicos que atuam 
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profissionalmente em sinfônicas, obtive a colaboração de uma parcela que levantou 
questões pertinentes sobre as possibilidades de investigação dos conflitos; porém, 
outros não a consideraram relevante, por crer que a produção textual acadêmica não é 
importante para a prática profissional do músico. 

Relatar que um espaço social é estruturado significa considerar que as 
posições deste não se equivalem, e também não são harmônicas. Os conflitos só podem 
ser relatados formalmente durante os ensaios através dos seus mediadores, os 
nomeados líderes de naipe, sujeitos escolhidos através de concurso ou eleição; agentes 
aos quais são atribuídas responsabilidades majoritariamente musicais. Trata-se da 
responsabilidade de transmitir o “saber fazer”: todos os executantes precisam fazer 
soar a mesma música. Todos precisam soar igual, mesmo que em suas origens os 
instrumentos musicais possuam timbres diferentes e a técnica dos executantes não seja 
da mesma gênese. A liderança de um maestro só é possível através das lideranças nos 
naipes. A escolha dos líderes de naipe não é baseada somente em uma qualificação 
técnica, mas também nas habilidades do escolhido para exercer autoridade, 
posicionando seus objetivos com clareza diante dos demais. Esse atributo é uma 
exigência sine qua non ao analisar o discurso dos grupos relatados. Vale esclarecer que 
esse semblante é uma construção entre os sujeitos envolvidos no ritual, uma leitura 
coletiva na qual o músico compreende uma visão do próprio “saber fazer” que é 
influenciada por uma crítica que seus pares promovem sobre as suas habilidades. Por 
isso, em algumas performances, um sujeito pode sair ofendido de uma interação. Esse 
evento ocorre porque o sujeito investiu, ao longo de sua vida, muita energia e tempo 
para construir um referencial técnico-artístico e, quando alguém abala essa construção 
laboriosa, há uma percepção de ofensa.  

Sobre esses líderes de naipe, a pesquisa constata que são agentes 
responsáveis pelos movimentos dos arcos dos demais músicos da fila, no caso dos 
instrumentos de cordas; o momento da respiração, no caso dos instrumentos de sopro; 
ou mesmo a escolha dos instrumentos com os quais o músico se apresentará durante a 
execução de um concerto, no caso do naipe dos percussionistas, além de organizar 
possíveis "folgas" aos músicos que não estejam escalados para um determinado 
repertório. Neste ponto, podemos convocar o conceito da biopoder em Foucault para 
colaborar com a análise. O conceito de biopoder (e biopolítica) foi cunhado 
originalmente por Michel Foucault, no primeiro volume de sua História da 
Sexualidade. A ideia de biopoder veio se juntar às reflexões sobre as práticas 
disciplinares, ambas técnicas de exercício de poder, particularmente a partir dos 
séculos XVIII e XIX. As disciplinas se voltavam para o indivíduo e para o seu corpo, 
para a sua normatização e adestramento através das diversas instituições modernas 
que esse indivíduo atravessava durante a vida. Eram instituições que docilizavam os 
corpos e os tornavam aptos à produção industrial vigente enquanto produção central 
naquela fase do capitalismo. Segundo Foucault (1988, p. 151), as disciplinas 
centravam-se “no corpo como máquina:  na ampliação de suas aptidões, na extorsão 
de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração 
em sistemas de controle eficazes e econômicos”. O poder disciplinar age através da 
inscrição desses corpos em espaços determinados, do controle do tempo sobre eles, da 
vigilância contínua e permanente e da produção de saber e conhecimento, por meio 
dessas práticas de poder. 

No filme Ensaio de Orquestra, do cineasta italiano Federico Fellini, as 
personagens centrais da narrativa expõem a necessidade de poder relatar os conflitos 
do grupo, as discordâncias entre seus praticantes e a queda da figura castradora da 
subjetividade dos músicos insatisfeitos com a política vigente, o maestro. 
Simbolicamente deposto do seu pódio, ele é substituído por um metrônomo 
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(equipamento mecânico que marca os andamentos musicais). Se o maestro está morto, 
estarão todos os seus subordinados livres?  A submissão ao tempo cantado pelo 
metrônomo parece denunciar a resposta negativa a essa questão. 

Em um texto publicado em 1913, intitulado Totem e Tabu, endereçado aos 
antropólogos, o médico e psicanalista Sigmund Freud apresenta uma análise das tribos 
aborígenes da Austrália. O texto relata a história da primeira comunidade dos homens, 
a “comunidade primeva”, constituída por um pai tirano e seus filhos, os escravos. Essa 
relação impedia que os filhos tivessem qualquer tipo de liberdade. Havia um fator que 
distinguia essa comunidade das demais, já que o tirano tinha direito absoluto sobre as 
mulheres da comunidade. Só que, em determinado momento, essa assimetria gerou 
um desconforto entre os irmãos, e, a partir de algo que Freud não explica, eles 
começam a considerar essa prática  por algum motivo  injusta. Ao matar o pai, ocorrem 
dois processos: primeiro, eles o devoram em um banquete totêmico. E, posteriormente, 
os filhos se sentem de alguma maneira culpados pela morte da figura paterna, porque, 
embora tirano, aquele indivíduo os protegia, provinha, alimentava. “A culpa vai gerar 
uma herança que produzirá a necessidade de restauração da representação desse pai, 
a restauração do totem”. O líder provedor possui um gozo a mais, mas que precisa ser 
estruturalmente substituído.  

 Cito exemplos recentes para investigar o grupo sinfônico a partir dessas 
observações. No dia 26 de novembro de 2014, um maestro conduzia uma orquestra  
alocada em uma universidade pública. Ao observar que a primeira estante do naipe dos 
segundos violinos fazia movimentos relativos à execução da peça musical, ele interveio, 
afirmando que ali ninguém poderia se movimentar além dele, pois os movimentos dos 
músicos poderiam atrapalhar a sua regência. Suas palavras: "aqui ninguém se mexe, 
apenas eu”.  

A orquestra sinfônica em seu exercício profissional representa a mecânica 
do fazer, da produção, originalmente o espaço das regras conservadas sobre uma 
tradição na qual limites são expostos na formação do artista. Eis uma ambiguidade 
vigente: artistas em sua capacidade criativa determinada por limites da repetição, 
reprodução musical do status quo do estilo e da forma. Durante uma reunião da 
orquestra para a escolha de uma nova comissão artística, um músico afirma que não 
pretendia discutir questões administrativas, mas apenas fazer música, pois é um 
artista, demonstrando um inconformismo em relação à necessidade de fazer escolhas 
que não tivessem ligação com a prática de execução técnica do instrumento.  

O lugar de um líder de naipe permite-lhe ser responsável pelo "solo", 
momento específico de uma partitura no qual o executante expõe um trecho da música, 
raramente interferido pelo maestro, e no qual o sujeito dispõe de uma maior 
autonomia para expor sua habilidades, livre das convenções de um Outro. Livre da 
posição imediata de poder exercitada por uma autoridade.  

O início da expoente peça "Prélude à l'après-midi d'un Faune" – um poema 
sinfônico composto por Claude Debussy, entre 1892 e 1894 –, na qual uma melodia da 
flauta é evocada na representação do despertar de um fauno. A metonímia faz circular 
o flautista do palco à audição da plateia. Mesmo que esse intérprete esteja mimetizado 
no esconderijo de um fosso, as palmas finais reverenciam o fauno bailarino e o músico 
que melodicamente o representa. Essas considerações sugerem que o valor atribuído 
ao trabalho do solista extrapola as remunerações monetarizadas, e remetem ao lugar 
cobiçado do artista livre das exigências musicais de um maestro no momento da 
performance, um lucro. 

Podemos a partir desse ponto pensar na função do spalla (ombro), título do 
líder mais qualificado para mediar as vozes que circulam entre o maestro e os sujeitos 
da orquestra, além de se responsabilizar pelos "solos". É possível apontar que as 



 

Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  149 

 

atividades atribuídas a esse líder não são apenas musicais, mas também relacionadas 
a outras demandas do trabalho, podendo inclusive ser responsável pela realização ou 
não de uma performance. O spalla da orquestra sinfônica é até os dias atuais 
representado por  um violinista. 

Transcrevo uma cena recente que problematiza a função aparentemente 
cobiçada, ocorrida no dia 4 de setembro de 2014. Em conformidade com o regimento 
interno, uma orquestra do Estado do Rio de Janeiro convoca uma assembleia para 
eleição do seu novo spalla, já que  o anterior se afastou devido a um curso de 
qualificação fora do Brasil. O grupo responsável pela condução dessa eleição foi 
escolhido entre os próprios membros da orquestra sinfônica, os quais eram 
representados por uma comissão artística formada por três músicos. É comum a baixa 
frequência de músicos nas assembleias promovidas pela instituição, mas esta obteve 
uma presença de 36 músicos, dos 74 que compõem o quadro orquestral. Em 
comparação às frequências anteriores, não é um número baixo. 

A assembleia marcada para as 10h30 teve seu primeiro candidato anunciado 
às 11h40. Até então, nenhum dos membros havia manifestado interesse no cargo, que 
não contemplava nenhum acréscimo salarial. Os músicos presentes manifestaram-se 
contra o prosseguimento da eleição devido à ausência de candidatos. A existência de 
apenas um não geraria concorrência, o que, segundo alguns presentes, acarretaria em 
um spalla não qualificado para a função. A diretora administrativa empenhou-se 
imediatamente em fazer contato telefônico com os violinistas ausentes a fim de 
convencê-los à candidatura; porém, nenhum dos consultados demonstrou o interesse. 
Os violinistas presentes à assembleia iniciaram uma manifestação entre os próprios, 
convencendo um dos seus a concorrer com o primeiro candidato anunciado. Com 33 
votos favoráveis surge o novo spalla; o segundo candidato recebera apenas 3 votos. 
Após a eleição, o resultado anunciado afirmava uma necessidade imediata: o líder só 
poderia assumir o posto com o reconhecimento dos seus pares, demarcando então o 
lugar da sua diferença para cronologicamente ser deposto na próxima temporada 
artística. Uma vez admitido, a partir do texto de Bourdieu, As Formas de capital, que 
nenhum tipo de dominação se sustenta sem se fazer reconhecer.  

Encerro esta comunicação concluindo que, na qualidade de pesquisador 
nativo e músico de orquestra, mesmo com 16 anos de prática profissional ainda 
desconheço o que é uma orquestra sinfônica na totalidade dos seus aspectos estéticos 
e a relação complexa entre todos os agentes envolvidos na produção de uma 
performance, o que contribui qualitativamente para a desconstrução de um ideário e 
sedimenta o compromisso de registrar um conhecimento a mais sobre as práticas 
sonoras, a saber, as relações humanas e as suas vicissitudes..  

 Por fim, cito a Prof. Dra. Márcia Tiburi (2014, p. 144) em uma publicação 
recente, “Filosofia Prática”:  

 
Aquele que consegue sentir-se dentro e confortável nas circunstâncias sociais, 
econômicas e imaginárias de nossa sociedade talvez tenha feito manobras 
radicais de autoengano, ou nunca tenha pensado sobre o que significa viver. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar como se dá a produção de sentido sobre o suingue ou 
samba-suingue, gênero de música popular brasileira surgido no Rio Grande do Sul. O suingue constitui-
se como uma maneira específica do sul-rio-grandense de tocar o samba feito ao violão, onde o ritmo 
tocado corresponde ao sotaque, ou seja, o jeito de falar influenciando o jeito de tocar, resultando no 
chamado “3 no 2”, expressão utilizada para evidenciar a divisão ritmica. O presente trabalho leva em 
conta aspectos históricos e traços de sua prática, identificando características e singularidades, tendo 
como base as questões de gênero musical e identidade cultural.  
Palavras-chave: suingue; música popular; identidade cultural. 

 
O suingue 
 

Buscando uma definição mais precisa sobre o suingue, podemos dizer que 
trata-se de um samba com um “sotaque ritmico” de influência sul-rio-grandense, a 
partir da relação entre o violão, seu principal instrumento de acompanhamento ritmico 
e os instrumentos de percussão, como ocorre em alguns gêneros de música popular. As 
considerações de Sandroni (2001) convergem com a definição, descrevendo a “batida 
de samba”, como modelo ritmico de acompanhamento. 

 
Ora, a batida não é simples fundo neutro sobre o qual a canção viria passar 
com indiferença. Ao contrário, a primeira nos diz muito sobre o conteúdo da 
segunda. A batida é de fato, na música popular brasileira, um dos principais 
elementos pelos quais os ouvintes reconhecem os gêneros. Neste país, e 
certamente em outros também, quando escutamos uma canção, a melodia, a 
letra ou o estilo do cantor permitem classificá-la num gênero dado. Mas 
mesmo que tudo isso chegue a nossos ouvidos, tal classificação já terá sido 
feita graças à batida que, precedendo o canto, nos fez mergulhar no sentido da 
canção e a ela literalmente deu o tom. (SANDRONI, 2001, p.14). 
 

Como parte de uma resignificação cultural, o suingue exerce importância 
atuando na representação de uma identidade cultural sul-rio-grandense, como um 
gênero híbrido que engloba ritmos, vozes, instrumentos e tradições diversas. Nesse 
sentido, Stuart Hall nos ensina que a identidade cultural refere-se a pontos de 
identificação ou sutura, não uma essência, mas sim um posicionamento, feitos no 
interior dos discursos da cultura e história. (HALL, 1996, p.70). Tânia Cançado nos 
mostra que “o ritmo é parte da música de todas as culturas, um resultado natural da 
linguagem oral humana”. (CANÇADO, 1999, p.1). Essa visão encontra respaldo na 
opinião de Regina Meirelles (2004), que descreve sobre as contribuições à música 
popular brasileira, identificando modos de interpretação na prática do samba através 
de padrões ritmicos recorrentes que convergem em relação à palavra falada. 
(MEIRELLES, 2004, p.1).  

Meu interesse como pesquisador e como músico em relação a esse tema foi 
bastante natural e é reflexo da minha trajetória profissional. Trombonista há mais 
de quinze anos, tendo iniciado minha carreira tocando em grupos de suingue em Porto 
Alegre, minha cidade natal, fui bastante influenciado por esse gênero musical, ao 
mesmo tempo em que percebi a riqueza da presença do suingue na música brasileira e 
a necessidade de ser mais conhecido e divulgado. Parto do entendimento como um 
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insider em relação ao trabalho em questão, que o suingue constitui-se em um samba 
característico do sul do Brasil feito ao violão e uma de suas principais características, 
que lhe dá a condição de gênero musical, refere-se a sua divisão ritmica. Felipe Trotta 
faz algumas reflexões sobre as possibilidades relevantes para a classificação dos 
gêneros musicais. Segundo Trotta, “dentre os vários eventos que compõem a parte 
propriamente sonora da música, é possível destacar dois elementos (musicais) que 
respondem de forma razoavelmente satisfatória por esta classificação inicial: o ritmo e 
a sonoridade”. (TROTTA, 2008). Ao considerar as dinâmicas internas dos gêneros 
musicais, Diego Muniz em seu artigo ressalta a necessidade de se demarcar a 
identidade de gênero musical, do ponto de vista sociocultural e socio-sonoro. Enxergar 
o “outro” sobre esse paradigma nos possibilita ver semelhanças e detalhes diferenciais 
na classificação dos gêneros musicais, ainda que “nenhuma demarcação de gênero 
musical estará inabalável e protegida”. (MUNIZ, 2014, p.2). 

Na “levada do suingue”, o ritmo tocado corresponde ao sotaque, ou seja, o 
jeito de falar influenciando o jeito de tocar, sustentando-se como uma maneira 
específica do rio-grandense de tocar o samba, o que resultou no chamado “3 no 2”, 
expressão utilizada pelos praticantes para evidenciar a divisão ritmica existente, 
produzido através de um som percussivo, batido nas cordas do violão e executado na 
mão direita (ou esquerda, conforme o instrumentista), ao invés da levada mais 
dedilhada, que frequentemente aparece como o estilo mais tradicional para se tocar 
samba. Nesse “sotaque ritmico”, conforme apresenta abaixo o Ex.1, predomina a 
acentuação a cada três semicolcheias executadas no violão, com o surdo tocando os 
tempos 2 e 4 inseridos na formula de compasso 4/4. Com relação a instrumentação, a 
seção ritmica primária de grupos de suingue é constituída geralmente por violão, baixo, 
pandeiro e surdo. Outras variações ocorreram nas últimas décadas, combinando 
instrumentos emprestados de outros gêneros como instrumentos de metais (trompete, 
trombone e saxofone), bateria e teclado. 

 

Ex.1: Divisão ritmica do suingue, caracterizada no violão. (Transcrição do autor). 

Quanto a questão terminológica, o curioso é que este gênero musical de 
origem sul-rio-grandense veio a ter uma nomenclatura “abrasileirada” (suingue), que 
também designa um estilo do jazz americano, o swing, oriundo de uma cultura distinta 
e geograficamente distante. Sem estabelecer generalidades, no sentido de atribuir 
peculiaridades musicais possíveis entre os gêneros citados, entendo que apesar de 
terem nomes semelhantes, essa ressemantização representa o que Sandroni trata como 
uma “categoria nativa importada”. (SANDRONI, 2001, p.27). Ou seja, a utilização de 
um termo já existente para denominar o gênero. Dessa maneira, apresento aqui uma 
síntese de minha dissertação de mestrado, ainda em fase de conclusão. A compilação 
dos capítulos do trabalho estruturou-se inicialmente em mapear as condições de 
surgimento e desenvolvimento do suingue, seus padrões ritmicos e melódicos, 
instrumentos caracteristicos e seus respectivos intérpretes e compositores. Dentro de 
uma retrospectiva histórica de acontecimentos que influenciaram direta ou 
indiretamente nas origens do gênero, no século XVIII, a pesquisa remete-se ao período 
que coincide com o início das charqueadas nas cidades de Pelotas e Rio Grande. As 
charqueadas foram estabelecimentos criados nesse período para o abate do gado e a 
produção do charque, onde mais precisamente deu-se a escravidão dos africanos no 
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Rio Grande do Sul por mais de um século. A revisão transita entre as diferentes 
apropriações simbólicas e pontos de convergência dos grupos étnicos que fazem parte 
da formação sociocultural do estado, enfocando principalmente a inserção da etnia 
negra nesse processo, a partir das primeiras descrições das manifestações musicais de 
matriz africana nesta região.  

Uma delas é o Batuque, nome que se popularizou no sul do país como uma 
religião afro-gaúcha e assumiu um significado peculiar em razão dos rituais, das festas 
e da musicalidade, também acompanhadas por instrumentos de percussão1. (MELLO, 
1994, p.25).  

Nesse sentido, José Ramos Tinhorão cita que “da mesma forma que as 
músicas e danças gentílicas dos negros conhecidas inicialmente por batuques e, depois, 
por sambas, originaram a criação, em todo o país, de numerosas formas musicais e 
coreográficas crioulo-branco-mestiças, hoje integradas ao patrimônio cultural do 
povo”. (TINHORÃO, 1988, p.97). 

Não se pode deixar de falar no samba-suingue no Rio Grande do Sul sem 
citar a figura de Jorge Moacir da Silva (1946-1999), mais conhecido como Bedeu, um 
sambista, cantor, compositor, percussionista e violonista brasileiro, que tornou-se 
forte referência devido à sua trajetória marcante no samba-suingue. Após idas e vindas 
pelo cenário musical paulistano no fim dos anos 60, Bedeu retorna a Porto Alegre e em 
1975 e reúne os amigos Leleco Telles, Alexandre Rodrigues, Cy, Nego Luis e Leco, 
incentivando-os para formarem um grupo e rumarem a São Paulo para seguir carreira, 
surgindo então o grupo Pau Brasil, que tinha fortes influências musicais vindas do 
samba, sendo estes integrantes oriundos da escola de samba Acadêmicos da Orgia, 
situada no bairro Santana, em Porto Alegre.  

Em notícia do jornal Folha da Manhã, publicada em junho de 1978, ele 
destaca o diferencial do samba executado pelo Pau Brasil, que segundo ele, não havia 
similares naquele momento, além de estar influenciando outros grupos e artistas em 
sua passagem por São Paulo no final dos anos 70: “Todo mundo está tocando samba-
jóia da maneira mais tradicional. Nosso molho está no surdo e no pandeiro, que são 
tocados de maneira diferente, com um swing especial”. (BEDEU, Folha da Manhã, 
12/06/1978). A partir da trajetória do Pau Brasil, Bedeu influenciou as gerações 
posteriores, pois evidenciou com sua forma de tocar o violão esse “samba suingado”, 
com originalidade e identidade inconfundíveis, agregar elementos da percussão em seu 
violão, tornando-se o primeiro expoente do gênero. O suingue crescia gradativamente 
desde o final da década de 70 e vários foram os artistas e grupos que se inspiraram na 
linguagem do suingue produzido no sul do país. Observou-se grupos como Bossa 
Samba Show, Evolução, Senzala, Sem Comentários e Suinga Brasil surgirem em Porto 
Alegre nas décadas seguintes, tendo o suingue como gênero musical.  O cantor Bebeto 
(1953), paulistano radicado no Rio de Janeiro desde os anos 80, o percussionista 
Branca di Neve (1951–1989) e o grupo Originais do Samba estavam entre os que 
seguiram nessa vertente. Outro expoente foi o cantor paulistano Dhema (1955), que 
ingressou na mídia com um ritmo suingado ao violão e de fácil assimilação. Dhema nos 
conta um pouco sobre sua aproximação efetiva com o suingue, de sua convivência 
próxima com artistas como Bedeu e Bebeto, os quais tornaram-se grandes amigos e 
parceiros em várias canções.  

                                                           
1 Segundo o Censo do IBGE de 2010, o Rio Grande do Sul é o estado da federação com maior percentual 
de adeptos de religiões afro-brasileiras com 1,47%, chegando a um total de 157.599 habitantes, enquanto 
o percentual nacional chegou a 0,3% da população. Estima-se que existem em torno de 30 mil terreiros 
de Batuque no estado, cada terreiro com uma média de 20 a 50 fieis, o que aponta este estado como o 
mais “afro-religioso” do país. (ORO, 2012, p.557). 
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(...) conheci o Bebeto lá em São Paulo no início da década de 80. Eu fui tocar 
contrabaixo com ele, que já era um cara experiente na noite paulistana e a 
gente compôs juntos, daí pra frente. Depois saí, fui montando minhas bandas, 
tocar na noite com o meu grupo, nos barzinhos, café, aquela coisa violão e voz, 
coisa de MPB. (...) Agora, um cara que eu tenho um grande apreço, no sentido 
que eu convivi muito foi o Bedeu. A gente morava em São Paulo ainda e 
passava dias e dias correndo atrás junto, assim como irmãos mesmo, parceiros 
legais que foram anos, fazendo música uma atrás da outra. (DHEMA, 
07/11/2014). 
 

Entre os meios de comunicação do sul do país, a Rádio Princesa 
desempenhou um papel de suma importância na divulgação do suingue no Rio Grande 
do Sul e em sua consolidação, sendo o grande difusor para que muitos suingueiros 
tornassem reconhecidos. A Princesa – AM 780 – emissora do Grupo Jornal do 
Comércio, começou nos anos 80 e em sua programação tocava especialmente samba, 
suingue e pagode, chegando ao segundo lugar em audiência nas AM’s porto-alegrenses 
na época. Durante doze anos (1985 a 1996), a rádio promoveu a edição do Samba Sul, 
tradicional evento realizado anualmente no Ginásio Gigantinho do Sport Club 
Internacional. O Samba Sul reunia grandes nomes do samba e do suingue a nível 
nacional e regional, entre os quais estavam: Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Bebeto, 
Lecy Brandão, Elza Soares, Bossa Samba Show, Paulão da Tinga, Leleco Telles, 
Neguinho da Beija Flor, Dhema, Roberto Ribeiro, Raça Negra, Joaozinho 
Carnavalesco, Dicró, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva, Reinaldo, Dominguinhos do 
Estácio, etc. A cada ano que passava, a credibilidade do Samba Sul tomava enormes 
proporções de mídia e público, chegando a alcançar a media de 15 mil pessoas a cada 
edição, sendo considerado pelos próprios artistas como a “maior festa de samba do 
Brasil”. 

 
Unanimidade entre os artistas que se apresentaram no 4°Samba Sul: “é a 
maior festa de samba do Brasil” O gerente da Rádio Princesa, Vanderlei Rosa, 
lembrou que “depois da Sapucaí (carnaval carioca), a maior festa do samba 
realmente é a do Samba Sul”. E isto se confirma através da palavra de quem 
entende de samba, como por exemplo Neguinho da Beija Flor: “em termos de 
Brasil é a maior”. (...) O artista Dhema, que aproveitou o evento para lançar 
seu disco “Swing Samba & Roll” fez a massa dançar com o balanço do seu som. 
Os gaúchos Carlos Medina, Paulão da Tinga e Leleco Telles apresentaram seus 
trabalhos com o acompanhamento do Grupo Samba Autêntico. As músicas já 
conhecidas pela plateia propiciaram a formação de um coro animado. (Jornal 
do Comércio, 17/10/1988). 
 

A música popular nos anos 1990 vive um momento expressivo de transição, 
principalmente na indústria fonográfica e nos meios de comunicação em massa, dando 
surgimento ao pagode, criado através da reinvenção do samba e direcionado às classes 
populares, com o objetivo de ser um produto rentável, apropriando-se de materiais 
musicais variados, oriundos do samba tradicional e do samba-suingue. No pagode foi 
incluida uma instrumentação com teclados, naipe de metais, bateria, inclusive com 
músicos regravando muitas canções que faziam sucesso com grupos e artistas do 
suingue. O grupo Raça Negra, um dos principais do gênero, mesmo sendo rotulado 
como um grupo de pagode, tem características próximas do suingue, com um samba 
feito a base de violão, executando uma batida suingada sem a utilização do cavaquinho. 
Em um show em Porto Alegre, Bedeu cita a proximidade do estilo do Raça Negra com 
o som dos suingueiros.“ (…) é o seguinte, o Pau Brasil, nós, há dezesseis anos atrás 
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botamos um tal de suingue no Brasil, que hoje o Raça Negra, todo mundo, viaja nas 
nossas águas2 (…)”. (BEDEU, 19/11/1993). 

Já os anos 2000 foram marcados, de maneira geral, por um complexo 
processo de transformação cultural na produção, divulgação e consumo de música no 
mundo, uma convergência que levou o público a “procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos”. (JENKINS, 2008, p.27). O fato 
é que nesses primeiros anos do século XXI, ocorreu um interessante revival na música 
brasileira, uma revisitação de sucessos de décadas anteriores, remasterizados e até 
regravados com novas roupagens, adequados a uma sonoridade contemporânea, 
impulsionado em particular pela ascensão da musica brasileira no exterior. 
Consequentemente nesse processo, uma gama de influências e artistas de diversos 
gêneros musicais tiveram outras classificações em relação ao público, tornando-se 
aceitáveis e comerciais para a mídia e para o mercado. Nomes da soul music brasileira 
como Tim Maia, Cassiano, Paula Lima, Banda Black Rio, Gerson King Combo, entre 
outros, tais como Jorge Ben (Jor), Wilson Simonal, Erasmo Carlos, Marku Ribas, Luis 
Vagner, Trio Mocotó, Originais do Samba, Bedeu, Pau Brasil, Bebeto, Simoninha, Max 
de Castro, Jair Oliveira, Carlos Dafé, Elza Soares, Farofa Carioca, Funk como Le Gusta, 
Orlandivo, Ed Lincoln, enfim, músicos reconhecidos como expoentes de outros 
gêneros, de outras tendências passam a ser rotulados sob a nomenclatura de samba-
rock. Originalmente, o samba-rock surgiu como uma típica manifestação popular, nas 
festas das comunidades de bairros periféricos da capital e do interior de São Paulo, 
resultante da forma de se dançar a música estrangeira que predominava nos anos 60. 
Esse universo de músicas vinha sendo descoberto pelos discotecários, posteriomente 
chamados de dj’s (disc-jockeys), profissionais que animavam os bailes com seus 
equipamentos de som e uma coleção extensa de discos, alguns comprados a “preço de 
ouro”. Eles pesquisavam a fundo quais músicas seriam tocadas nas pistas dos bailes e 
através desse trabalho contribuíram para a consolidação do samba-rock. Muitos 
consideram o cantor Jorge “Ben Jor” como o precursor do samba-rock, título que o 
próprio cantor não endossa, visto que é considerado um artista que desde o começo de 
sua carreira transita por diversos gêneros musicais, especialmente na categoria da 
MPB. 

 
Tudo que se toca de samba-rock foi descoberto por dj’s. Foram eles que 
pesquisaram. Eles compravam discos e ouviam para escolher a faixa que 
serviria pra tocar. Percebendo que a música tinha ritmo decidiam tocar nos 
bailes. O Jorge Ben, por exemplo, fazia um som nos anos 70. A gente intitula 
como o pai do samba-rock, mas ele tem um som que era o som dele. A gente 
pegava as músicas dele e colocava nos bailes. Há pouco tempo, falaram para o 
Jorge Ben sobre samba-rock e ele disse que tocava samba, dizendo: eu toco 
swing, eu não toco samba-rock. (DJ TONY HITS3 apud RODRIGUES, 2006, 
pg.30).  
 

A opção por contextualizar o surgimento do samba-rock justifica-se pelo 
fato de existir uma confusão generalizada em relação ao samba-suingue. O nome 
samba-rock foi utilizada pela indústria fonográfica enquanto um rótulo comercial que 
passou a definir uma categoria que atendesse a uma demanda consumidora, 
segmentando o trabalho de diversos artistas, as vendas de discos e a divulgação nas 
rádios, ignorando assim eventuais particularidades musicais (ritmicas e melódicas) e 
até históricas na classificação desses gêneros, fazendo com que o mercado e o público 

                                                           
2 Disponível em www.youtube.com 
3 Tony Hits é um conhecido dj de samba-rock de São Paulo, além de comerciante e colecionador de 
discos. Foi um dos primeiros organizadores de bailes black de São Paulo, na década de 70.  
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consumidor confundissem o suingue do Rio Grande do Sul com o samba-rock de São 
Paulo, considerando-os como um mesmo gênero musical, no entanto com nomes 
diferentes. Nos anos 2000 o samba-rock alcança maior popularidade e entra nas 
“baladas” de classe média paulistanas , transformando-se num fenômeno e passando 
a atingir esse novo público. Nesse contexto, aparecem bandas que se dedicavam 
exclusivamente a tocar as músicas para se dançar nesses eventos, além dos dj’s que 
tradicionalmente comandavam os bailes pela cidade com seus equipamentos de som. 
Em suas formações, essas bandas utilizavam instrumentos característicos dos anos 70 
como guitarras e contrabaixos Fender, teclados Rhodes, órgãos Hammond, naipes de 
metais, juntamente com a percussão do samba, formada geralmente por surdo, 
pandeiro e tamborim.  

Há que ressaltar o fato de que até os anos 2000, não existiam bandas de 
samba-rock, o que havia anteriormente era bandas de outros gêneros que tocavam 
músicas para se dançar e consequentemente aproveitadas pelos dj’s para tocar nos 
bailes. Foi então que no ano 2000, surgiu o Clube do Balanço, a primeira banda a tocar 
exclusivamente samba-rock. O Clube, fundado pelo guitarrista Marco Mattoli, iniciou 
como uma agremiação que envolvia músicos, dançarinos, produtores e DJ’s 
paulistanos, articuladores diretos na criação do grupo para a mídia e na ideia de criar 
outras bandas de samba-rock. Em 2001, o grupo lançou pela gravadora Regata Music 
o CD “Swing e Samba Rock”. O que nos interessa mais diretamente nessa história, é 
que foram gravadas músicas representativas do suingue nesse álbum, sendo 
modificada a divisão ritmica para que adequasse melhor ao samba-rock. Foram 
incluídas faixas como “Saudades do Jackson do Pandeiro” (Bedeu/Luis Vagner), “Só 
vejo a crioula” (Bebeto),  “Segura a nega” (Bebeto/ Luis Vagner) e “Falso amor” 
(Bedeu).  

 
A gente tem uma ligação forte com essa coisa do suingue do sul. É engraçado 
você falar de sambalanço, de suingue e imaginar que seja uma coisa carioca. 
E as pessoas não realizam que existe uma corrente de música de origem 
africana, de música brasileira muito forte no sul. E no nosso caso, na nossa 
especialidade musical, que é o samba-rock, o samba, tá lá o Bedeu, Leleco 
Telles, essa turma incrível, Pau Brasil, que tem no sul e deixou pra gente uma 
herança de suingue fundamental. Tanto que o primeiro disco do Clube, a gente 
tem uma presença maciça de músicas do Bedeu. E a gente dedica o disco ao 
Bedeu. (…) Então, tem uma raiz de suingue e de balanço fundamental no sul 
sim! (MATTOLI, 2009). 
 

Entender as semelhanças e diferenças entre expressões musicais distintas 
pode enriquecer a percepção e a recepção destes gêneros pelo público. Tentou-se 
apresentar aqui algumas especificidades do suingue e compreender de que forma este 
gênero faz parte de uma resignificação cultural sul-rio-grandense, especialmente no 
que Sandroni se refere sobre a “batida” no reconhecimento dos gêneros e, 
consequentemente na divisão ritmica do suingue, o 3 no 2, que segundo o guitarrista 
Luis Vagner, intimamente faz parte da “essência ritmica dos homens do sul”. Diante 
das estratégias e convenções midiáticas, percebe-se uma presença constante do samba-
suingue na música brasileira, influenciando no trabalho de diversos artistas, no 
entanto permanecendo em segundo plano para o mainstream artístico. Muitas 
pesquisas sobre o samba se reduzem a um paradigma de surgimento ligado a lugares e 
tempo específicos, geralmente à Bahia e ao Rio de Janeiro, entretanto, muito pouco 
associadas ao Rio Grande do Sul. Escrever sobre uma manifestação musical urbana 
nesse contexto, certamente torna-se um interessante objeto de estudo, considerando 
as diversas dinâmicas envolvendo o samba no Brasil.  
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Resumo: Este trabalho apresenta o projeto de pesquisa sobre as estruturas de comunicação e interação 
de sambistas na roda de samba. Se trata de uma pesquisa de campo em diferentes rodas na cidade do 
Rio de Janeiro que pretende revelar como os músicos interagem e se comunicam, quais informações eles 
trocam de que maneira para atingir o resultado sonoro desejado. Visto o fato que os sambas são 
transmitidos oralmente e via gravações, geralmente não decorados detalhadamente, e que na roda existe 
uma troca de músicos, os interações entre os músicos são relevantes para a performance.  
Palavras-chave: interação musical; roda de samba; comunicação; performance  

 

Neste artigo apresento o conceito de uma pesquisa de campo sobre as 
estruturas de comunicação e interação de sambistas na roda de samba e explico 
algumas ideias relevantes. 

A roda de samba é uma manifestação cultural popular que remete às 
tradições e origens do samba no Rio de Janeiro no começo do século XX. Na época, 
samba era tocado nas casas, quintais, botequins e escolas de samba. Até os dias de hoje, 
as pessoas se reunem nas tradicionais rodas que acontecem em vários bairros da cidade 
do Rio de Janeiro, algumas semanal outras mensalmente. Além da diversidade de 
localidade – praça, rua, bar, restaurante, clube ou escola de samba –, dia e horário, as 
rodas são formadas por músicos de diversas categorias – podem ser ou amadores ou 
profissionais, ou jovens ou velhos, ou tudo misturado. No mais a roda pode ser 
basicamente fechada ou aberta para a participação de outros músicos que estiverem 
presentes.  

O formato da roda no samba tem alguns traços em comum com a jam 
session no jazz, no sentido de tratar-se de um conjunto de músicos que vão se 
alternando, mas com as diferenças principais de que a improvisação, na forma de solos 
instrumentais, tem um papel decisivo no jazz, e que o samba é sempre cantado. A 
improvisação já foi mais importante na roda, sobretudo no sub-gênero partido-alto, 
mas hoje em dia é menos frequente ver um sambista improvisando versos na hora. 
Uma outra diferença constitui a participação. Na jam session o público geralmente não 
canta ou dança, mas na roda sim – as pessoas cantam juntas, batem palma, dançam, 
conversam, comem e bebem. Se trata então mais de um fazer musical coletivo num 
ambiente descontraído e festivo, do que de uma mera apresentação musical. Segundo 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os vertentes partido-
alto, samba de terreiro e samba-enredo “não são simplesmente gêneros musicais, mas 
formas de expressão, modos de socialização e referenciais de pertencimento.”1 
 

 

Interação e comunicação 

                                                           
1http://portal.iphan.gov.br/montarDetalheConteudo.do?id=17757&sigla=Institucional&retorno=detal
heInstitucional. 25.07.2014. 
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O que me interessa particularmente na roda de samba é a interação e a 

comunicação dos músicos, sobretudo se estas apresentam certas estruturas ou formas 
fixas. Dado o fato que os músicos tocam sem partitura, mas também não decoram os 
sambas detalhadamente, interação e comunicação entre eles são muito importantes. 
Os músicos precisam dispor de um conhecimento profundo do gênero e das versões de 
referência dos sambas para poder obter juntos um resultado sonoro bom. Geralmente 
as referências são as gravações originais, às vezes uma releitura se torna referência e 
então serve com seu andamento, seus clichês e convenções como orientação para a 
performance atual. Existem convenções tão marcantes que elas quase viraram parte do 
samba e é praticamente obrigatório tocá-las. Além do conhecimento, a prática musical 
é fundamental para tocar bem no conjunto e entender e saber responder às dinâmicas 
da roda.  

Os músicos se comunicam entre si e com o público. A comunicação pode ser 
concreta – tanto verbal quanto não-verbal – ou simbólica – p. ex. expressando noções  
de brasilidade, igualdade e pertencimento através das letras e das próprias práticas 
musicais. A roda apresenta então uma forma de comunicação entre músicos e público, 
não só quando se canta partido-alto. Ela oferece conteúdo textual e musical – que é 
sentido – para as pessoas, que podem aceitar esse sentido, interpretar, aprovar e se 
identificar. 

Música cria memória e constitui uma parte importante da cultura, ela está 
presente na vida de qualquer ser humano – para uns mais, para outros menos. O samba 
com sua tradição longa, reconhecido como música popular nacional, possibilita através 
da identificação com ele também a identificação com a cultura brasileira. Essa 
identificação pode efetuar-se na roda, onde o público dispõe de diversas formas de 
participação, como p. ex. cantar, bater palma, dançar e até fazer uma participação 
tocando no lugar de um músico da roda. 

Além da comunicação, pode se ver várias formas de interação na roda de 
samba. A interação de um sujeito, que é caraterizada por ações com efeitos e influências 
mútuos entre no mínimo dois partidos, se dá com o mundo humano, no caso do músico 
com os outros músicos e o público. Eu incluo também o mundo dos objetos,  mesmo se 
estes, p. ex. os instrumentos, não podem responder da mesma maneira como pessoas, 
mas somente com uma resposta sonora que depende da ação do músico. Os 
instrumentos também podem ser vistos como meios de comunicação, que 
presentificam os sambas e cujo uso influencia as formas de agir dos outros músicos. 
Dependendo do autor, a comunicação é contida na interação (Bucher 2001) ou vice-
versa (Jäckel 1995), o que será elaborado mais no futuro. 

Comunicação e interação podem se manifestar de diversas maneiras, como 
já foi dito. Pode se diferenciar a comunicação e interação entre os músicos, entre os 
músicos e o público e somente entre as pessoas do público – o último não será 
abordado por esta pesquisa. Pode ser verbal ou com linguagem corporal incluindo 
expressão facial e gestos. E o conteúdo que pretende se passar com a fala, os olhares 
ou os gestos pode se referir à execução do samba – título do próximo samba, tom, jeito 
de tocar, convenção, entrada ou saída de um instrumento – e à participação do público 
– animar a bater palma ou cantar. Afinal, comunicação e interação podem ser 
realizadas de forma hierárquica ou democrática, assim permitindo p. ex. equilíbrio e 
igualdade entre as vozes dos músicos. 
 

Como em cada situação existem códigos, que precisam ser conhecidos para 
poder ler e interpretar os signos e artefatos culturais, para poder fazer parte do grupo 
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cultural em questão, para entender e se comportar conforme as normas do grupo. No 
caso da roda de samba esses códigos precisam ser conhecidos pelos músicos para poder 
tocar e participar. São normas para comportar-se adequadamente, entender signos e 
símbolos e poder responder da maneira esperada – então sempre envolvendo interação 
e comunicação. Para o público não tem tantos códigos de comportamento ou de vestir-
se quanto p. ex. num concerto de música clássica na sala de concerto. E se para tocar é 
preciso saber tocar um instrumento e samba, e para cantar é preciso saber as letras, e 
para sambar é preciso saber sambar – para bater palma e mexer o corpo junto com o 
ritmo é suficiente imitar, isso em geral todo mundo pode. 

Já o arranjo físico da roda é favorável à comunicação e interação, pois se 
trata de uma forma circular, com os músicos geralmente sentados em volta de uma 
mesa, o que facilita o contato entre eles. O público fica em pé em volta dos músicos, 
assim que as pessoas podem ficar bem perto dos músicos, podem ver os músicos e 
podem se ver umas às outras. Assim se cria um ambiente de democracia – não tem 
camarotes – e sobretudo conexão, favorável à integração, participação, então à 
interação e comunicação. 
 
Método 
 

Para pesquisar a comunicação e interação dos sambistas na roda de samba 
e para identificar possíveis estruturas ou formas, farei uso de três métodos diferentes. 

O primeiro é a observação participante, sempre levando em conta que pelo 
fato de participar como ouvinte/espectador, já me aproximo ao grupo pesquisado. 
Consequentemente, sou menos neutro, assumo alguns presupostos e fenômenos como 
naturais e perco um pouco do olhar objetivo de quem está fora da roda de samba. Aqui 
a grande vantagem é que não sou nem brasileira e nem cresci dentro dessa cultura 
popular brasileira. Obviamente existem também pessoas com nacionalidade não-
brasileira que cresceram no Brasil e ficaram familiar com este formato da roda de 
samba, como tem pessoas que cresceram e vivem no Rio de Janeiro sem jamais ter ido 
a uma roda de samba. Considerando que, em soma, passei mais de dois anos morando 
no Rio de Janeiro, já houve processos de adaptação, aculturação e assimilação. Porém, 
me lembro do meu espanto na primeira roda de samba, vendo os músicos tocando um 
repertório grande de cor, ainda por cima em formações alternantes, e as pessoas 
presentes, de várias idades, assistindo, cantando, dançando.  

Para ampliar as observações que serão anotadas no diário de campo por 
uma perspectiva mais objetiva e também por um ângulo de visão maior, pretende-se 
filmar as rodas. Uma outra grande vantagem da gravação consiste na possibilidade de 
assisti-la inúmeras vezes. Assim pode se observar numa dada situação primeiro um 
músico, depois um outro, traçando bem e detalhadamente a interação e comunicação 
entre os sambistas. Na análise do material filmado pode ser usado até uma software de 
video tracking para marcar os movimentos. Se isso leva a resultados significativos, só 
pode ser descoberto depois da coleção dos dados e da preparação dos mesmos com a 
software. 

O terceiro método de pesquisa é tão importante quanto os dois primeiros 
para captar e entender as estruturas de comunicação e interação dos músicos. 
Sobretudo para entender do ponto de vista dos insiders, pois se trata de entrevistas. 
Essas entrevistas serão semi-estruturadas, com algumas perguntas chave que guiam o 
diálogo entre pesquisador e pesquisado. A énfase na forma dialógica deve possibilitar 
relações horizontais e pode resultar também em surpresas e revelações, que não foram 
nem planejadas e nem previstas pelo pesquisador. Através do diálogo tentarei captar 
ao máximo a perspectiva êmica para depois compará-la com e contrapô-la à percepção 
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ética. Seguindo as ideias de Thompson (1998), as entrevistas dão voz às pessoas, cujas 
vozes ainda não foram muito ouvidas, e que assim podem contar das suas experiências, 
das suas visões e das coisas, que elas consideram importantes – o que não sempre 
coincide com a visão e opinião do discurso dominante. 
 
Fundamentos teóricos 
 

Além dos conceitos fundamentais de interação e comunicação, a pesquisa 
se baseia nas teorias culturais praxeológicas e nas performance studies, que serão 
apresentadas brevemente neste lugar.  Visto o fato de que as teorias de comunicação 
foram aplicadas sobretudo para explicar a relação entre músicos e público, e de que a 
comunicação verbal representa só uma parte das interações entre os músicos, McCaleb 
(2012) sugere como conceito mais apropriado o de interação. A interação entre 
músicos envolve os processos de mandar informações – o que também pode ser não 
intencionado, diferente das teorias de comunicação que implicam a intenção de uma 
mensagem transmitida –, de recebé-las, interpretá-las e ajustar o próprio fazer musical 
segundo elas (McCaleb 2012).  

As teorias culturais praxeológicas entendem cultura como prática social, e 
esta última como ações diárias, rotineiras. Seu representante mais conhecido é 
Bourdieu (1976) com sua teoria da prática – em palavras simples, a prática social é 
definida pelas interações de Habitus (comportamento) e Feld (estrutura social). A 
maneira de tocar samba, assim que eu saiba, fundamenta-se também no simples fazer 
musical, na experiência diária, na participação e imitação da prática musical.  

Em terceiro lugar, me refiro às performance studies, cuja aplicação à 
musicologia ainda é recente (Brüstle 2006). As teorias performáticas reforçam o 
caráter de processo dos fenômenos culturais, cujo significado simbólico é assim 
conectado à execução concreta da sua apresentação. A apresentação em si dispõe de 
um potencial transformador e ganha importância em frente do texto ou tecido fixo, ou 
então do entendimento de música como texto. Essa abordagem é muito importante 
sobretudo quando se trata de música não-escrita, oral – como é o caso do samba. 
Interpretação e interações dos músicos também dependem do respetivo contexto de 
apresentação, do lugar e do público. 
 
Hipóteses 

 
Suponho que existem certas estruturas interativas e comunicativas, as quais 

os músicos usam tanto consciente quanto inconscientemente para tornar possível o 
fazer musical coletivo e otimizá-lo. Essas formas de interação e técnicas corporais 
podem ser apropriadas partialmente pela aprendizagem informal, p. ex. pela 
observação de outros músicos e a seguinte imitação. Também elas podem ser 
registradas quase automaticamente, inconscientemente na memória corporal, pois 
elas fazem parte da cultura vivenciada, então são prática cultural. 
 
Objetivo 

 
Esta pesquisa pretende levar a um entendimento mais detalhado da roda de 

samba, com foco na interação e comunicação em específico, e a uma compreensão 
melhor do processo do fazer musical em geral, assim fazendo uma contribuição para a 
etnomusicologia comparada. O conceito da pesquisa pode ser aplicado a outros 
conjuntos, gêneros musicais ou culturas – p. ex. bateria da escola de samba, orquestra 
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de câmara, gamelão – para poder revelar e comparar o funcionamento de interação no 
fazer musical. 
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Resumo: No princípio é o ser. No princípio, a re-união de lógos e linguagem. A linguagem manifesta 
pela fala, pelo canto, pelo canto-palavra, pela palavra enquanto canto. Canto-palavra, unidade potente 
carregada de sentido e presença projetada em som, pronúncia de presença e vigência do real. A 
linguagem funda um modo de presença, um modo de projetar-se, de coletar o real, de pensar - e inaugura 
um discurso. Encontramos vestígios de uma civilização articulada pela palavra enquanto canto . Aqui, a 
palavra é marca de presença do homem, linguagem manifesta em som, pronúncia, en-canto, a palavra é 
canto, para o canto, enquanto real. A linguagem é fundamento do canto-palavra. A partir do canto-
palavra, a partir da vigência do cantar das musas. Vislumbramos uma civilização onde a memória se 
constituiu por vários séculos tão somente a partir desse canto. Por assim dizer, neste cantar os mitos e 
os ritos inauguraram saberes e os consagraram para a coletividade. É este o pensamento na Grécia 
Antiga, do século VII e VI ac., articulado a partir do canto-palavra, o primeiro canto.A pesquisa trazida 
tem como objetivo evidenciar esse modo de articulação, onde linguagem é canto, é pensamento, de 
forma a possibilitar a reflexão sobre os desdobramentos desse modus operandis, através da percepção 
do que aqui chamaremos O primeiro canto em diálogo constante com a filosofia. 
Palavras-Chave: As musas; a palavra cantada; a palavra-canto; o canto; oralidade; memória; real. 

 

A pesquisa realizada para a confecção deste artigo procurou compreender o 
modo de articulação de pensamento na Grécia Arcaica refletindo sobre os 
desdobramentos decorrentes das diferenças que se apresentam entre a nossa cultura 
atual e a cultura helênica deste período através do diálogo entre o primeiro canto e a 
filosofia - onde fora possível vislumbrar o canto como articulação de memória. 

A ordenação do pensamento na Grécia Antiga, a organização deste 
pensamento nos séculos VII e VI a.C, deu-se através e tão somente pela via da palavra-
cantada, da palavra pronunciada pelo poeta, pelo bardo, pelas musas. Teremos que nos 
pautar nos  poucos registros de sua realização, pois nos utilizaremos do que restou, 
sabedores de que a prevalência da cultura consumada pela escrita suprimiu muito 
dessa produção.  

A partir do advento da escrita, optou-se por uma mecânica capaz de 
armazenar e perpetuar as informações, os conteúdos, os saberes. Sob este manto, 
muito material e muitas práticas foram, sistematicamente, descartadas, pois sob a 
prerrogativa da escrita,  os rituais e certos fazeres da cultura oral foram 
consideravelmente depreciados. É evidente que o meio para o qual se produz 
conhecimento invariavelmente o submeterá a seus próprios contornos e limites.  

   Esse percurso em direção à retomada da Antiguidade nos faz refletir sobre 
as formas pelas quais o conhecimento humano elegeu sua própria intelecção.  Questões 
sobre como o cantar pode ter tido tamanha importância numa coletividade? Se esse 
cantar ainda se faz presente na nossa cultura, ou o que fez desse cantar dos poetas algo 
tão fundamental?  Ou como pode este mesmo canto ter sido descartado quando um dia 
fora manifestação, memória e constituição de saber? Ou que implicações esta mudança 
tão radical pode ter gerado ou ainda poderia gerar? Construindo esse caminho, 
possamos talvez encontrar alguma zona de conforto, senão de desconforto. Talvez 
sejamos capazes de admitir que no caminho entre uma cultura e outra perdemos muito 
daquilo que deixamos para trás.  

Eric Havelock afirma em A musa aprende a escrever que no processo de 
evocação dos saberes e constituição de uma coletividade, a sabedoria grega em um 
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determinado momento abriu mão de sua oralidade. Da mesma maneira, podemos 
acatar o desafio de retomar a via onde tais modos de articulação de memória, e de 
pensamento sejam considerados?  Fazermos o percurso que não escolhido pelo 
ocidente? 

Se para articular os saberes, a cultura moderna fundamentou sua Educação 
a partir de uma tradição legada, aqui experimentaremos reconhecer seus primórdios 
para verificar seus modos essenciais de elaboração e consolidação.  Poderemos ver que 
estes saberes na cultura grega se constituem a partir do que aqui chamamos de 
primeiro canto sem o qual o conhecimento para estas culturas orais não teria tido 
vigência alguma. Será errado, pretensioso ou ingênuo pensar que o canto – mitificado 
pelos gregos - possa ser readmitido como um elemento importante no processo 
digamos, educacional na contemporaneidade? 

Estamos, insistentemente, falando dos modos com os quais o entendimento 
se dá, ou se deu. A premissa de que há um legado a ser recebido nos impede 
radicalmente por aceitação precípua de tentar repensar o modo vigente. A re-
constituição deste mesmo percurso dificilmente conseguiria, sem esforço, ser pensada 
senão pelas vias nas quais foram efetivamente já realizados. Não é nada fácil pensar o 
que não se deu, ainda mais, em uma outra ordem de raciocínio. Insistiremos, mesmo 
sabendo que essa será a maior dificuldade deste trabalho, pois aqui, trataremos do não-
legado ou daquilo que foi legado e não manifesto. 

Podemos pressupor que embora o Ocidente disponha tecnologia bastante 
para a criar um acervo grandioso, nem tudo o que é produzido se torna público mesmo 
com toda tecnologia. Quantos poetas, cantores, músicos, pesquisadores não veem sua 
obra publicada? Quantos livros serão escritos e não serão publicados? Qual seria o 
modo de perpetuar as produções e descobertas humanas sem que se esbarre em 
barreiras de entrada, que excluem tantas outras formas de pensar? 

É usual nas ciências e no conhecimento histórico da humanidade fazer uso 
das informações do passado, incorporando-as como um pressuposto inquestionável, 
um legado. A partir desta convicção: de que a descoberta mais recente é o ponto a ser 
tomado como partida, estamos mecanicamente, tomando os saberes como algo de 
absoluto, irrefutável, colocando-os em sequência por justaposição, empilhando-o 
como se assim pudesse ser considerado, o conhecimento torna-se um objeto. Algo pode 
ser objeto de estudo, mas as descobertas a cerca destes materiais são bem mais que 
isso, formam uma trama complexa sempre passível de análise. Reduzindo essa trama 
a mero objeto é possível induzir seus desdobramentos, desde um ponto de partida que 
não é origem, mudando o rumo dos acontecimentos.  Tão somente por isso, nos 
sentimos encorajados para sair em busca do não-legado, do encoberto pelo tempo e 
pelo homem, nos pautando nos pensadores originários Anaximandro, Parmênides, 
Heráclito, em Hesíodo, Homero. Há um caminho a ser feito, uma dinâmica da origem 
a ser entendida e exercitada. Mais do que responder à pergunta, a importância está no 
caminho a ser feito. Mas, insistentemente, talvez por vício de nossa cultura moderna, 
procuramos sempre uma res-posta. 

A palavra resposta reafirma essa concepção de uma dinâmica da origem em 
sua própria etimologia.  Iniciando esse percurso, resposta como origem é a palavra 
latina que vem nos dizer da res-posta. A partícula res, em latim significa coisa, seu 
completo, posta, tem origem no verbo postare significando levar, colocar, trazer, 
postar. Temos, então que, res-posta1 é a coisa posta, que se põe, que se expõe à nossa 
percepção. Quando perguntamos pelas coisas, a resposta sobre elas é em si dada pela 

                                                           
1 Dicionário Etimológico Ernout- Meillet. 
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sua própria exposição. Toda as coisas se dão a ver e o que podemos pensar sobre elas, 
se dá pelo que nos é dado a ver, pelo que nos é desvelado. 

Para compreender a concepção oral do pensamento nos moldes da cultura 
helênica, no período arcaico2, séculos VII e VI a.C. será indispensável essa busca pela 
dinâmica da origem, seja ela etimológica ou morfológica. Sobretudo, essa busca deve 
perguntar pela coisa posta, exposta pelo seu desvelamento in loco, nos forçando a 
pensá-la, magicamente, em seu próprio desvelamento. Nos distanciaremos do 
imediatismo de raciocínio a que estamos habituados pelos padrões e formas de 
entendimento consolidados pela cultura ocidental onde o pensamento se dá por tabela, 
onde já se parte de um entendimento já consolidado. Por esse mecanismo, resposta é 
algo que vem dizer sobre o que foi perguntado e não sobre algo que está posto como 
questão. 

 A abreviatura para esse mecanismo - onde procuramos a dinâmica da 
origem - está em uma lógica onde o conhecimento vigente deve ser perpetuado sob o 
paladar de uma produção de conhecimento voltado para o registro escrito. É aí que nos 
perguntamos sobre o primeiro canto e como as culturas ágrafas foram e ainda são 
capazes de consolidar sua cultura abstendo-se dessa ferramenta tão poderosa para o 
ocidente, a escrita. 

 Essa pergunta resulta em uma tensão entre cultura helênica arcaica e o 
nosso discurso hodierno.  

Para Heráclito, o contrário em tensão é sempre convergente; da divergência 
dos contrários, ele diz: resulta a mais bela harmonia. Em outras palavras, ressalta: Para 
os que entram nos mesmo rios, afluem outras águas. Mas do úmido exalam também 
vapores. (Leão, 1991: 61) 

Para entender esta tensão é importante perceber que a essência do universo 
cosmogônico3 para o pensamento arcaico - aprofundada pela leitura da Teogonia4, em 
Hesíodo - é bastante diferente da nossa concepção de universo. Na Grécia do período 
arcaico, não havia separação entre o mundo divino e o mundo dos homens. O mundo 
é a própria manifestação do sagrado. A separação entre Sagrado e profano, aqui, não 
faz sentido, pois não há a concepção de um mundo humano. Tudo decorria de uma 
formulação do mito. Os mitos criavam o mundo. Fundavam o modo de habitar e viver 
para a coletividade. 

O ser em sua totalidade se dá como ordem e, por isso mesmo, desordem. Ao 
modo deste"como (presença ou ausência de) ordempelo qual o ser em sua 
totalidade se dá é que os primeiros pensadores nomearam "mundo" (kósmos). 
Esse modo é o modo pelo qual se reúne tudo o que é (e o que não é) enquanto 
é (e enquanto não é), de modo que esse modo de ser não pertence a isso ou 
aquilo, de uma coisa mais do que outra, mas sim articula e mantém junto a si 
mesmo o ser em sua totalidade enquanto tal.   (TORRANO, 1988, p. 10) 

 
Na pesquisa, partimos das Musas e dos poetas. Utilizamos o fragmento do 

proêmio do Hino às Musas e alguns poemas como Motivo de Cecília Meireles, Samba 
da benção de Vinícius de Morares, dentre outros que poderão pontuar o que se 
apresenta como o material focal e indispensável ao desenvolvimento da investigação 
do canto como constituição de conhecimento. 

                                                           
2“Período em que a divindade da poesia não era objeto de discussão, mas fenômeno inegável e evidente 
quanto à própria luz do sol.” (Krausz, 2007) 
3 A cosmogonia trata da origem do cosmo, do universo. 
4A Teogonia trata da origem dos deuses, nos fala da experiência do sagrado na Grécia Antiga, séc. VI e 
VII AC p.101. Embora, Torrano afirme que, na verdade, filosoficamente podemos dizer que a Teogonia, 
em Hesíodo é antes um hino às musas que um hino a Zeus, já que são as musas que vigoram e revigoram 
a presença de tudo e a presença de Zeus, inclusive. (Torrano, 2001:97) 
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Dentre os comportamentos cultuais o canto é aquele cuja máxima plenitude 
ao desvelar-se atinge o homem imediatamente, pois o canto, enauanto 
comportamento cultual, é, antes de tudo o mais, onto-fania: auto-
desvelamento divino, - aparição das Deusas Musas como fundamento do mito 
(do mundo) e (do mito) do mundo.  
Na grande época do mito do mundo, o que determina a essência do homem é 
estar ante os Deuses. Deuses se dizem os fundamentos de todas as 
possibilidades que para o homem se abrem e do fenômeno uno do mundo 
"Estar ante os Deuses" significa, pois, "ser no mundo"... (TORRANO, 1988 p. 
11) 
 

Os registros gregos, os quais usamos, estão em Homero, Heráclito, 
Parmênides, e Hesíodo, acontecem no contexto de uma preocupação em consolidar o 
coletivo, a informação para a coletividade dentro dos modos que a tradição oral e talvez 
só ela pode articular. Fundamentalmente, a pesquisa aponta uma civilização que se 
centrou, desta forma, a partir do desempenho das musas como agentes de realização 
de memória e de uma temporalidade bastante peculiares. Essa ordenação da civilização 
helênica, no período arcaico é o fio condutor para repensarmos as relações entre 
oralidade e escrita e o que este primeiro canto - o canto inaugural das musas-, as artes, 
a música e a filosofia podem desfiar.  

 
Música é o conhecimento prático da melodia, que consiste de som e canção, e 
é chamada música por derivação das Musas. Visto que o som é uma coisa dos 
sentidos, passa para um tempo passado e é impresso na memória. A partir 
disso, pretendiam os poetas que as Musas fossem filhas de Júpiter e Memória. 
A não ser que os sons sejam carregados na memória pelo homem, elas 
perecem porque não podem ser escritos. (SEVILHA, 560-636 Apud TOMÁS, 
2002 p. 15) 
 

Pensamos, a oralidade como parte inerente a uma forma, legítima e 
essencial, de pensamento, um modus operandi. A contraposição do pensamento 
racional5 com o pensamento oral, será tratado, pela questão da oralidade e da escrita 
como reconhecimento de que todas as culturas, num sentido inaugural, tiveram como 
ponto de partida a oralidade. Ainda que se estabeleçam certas áreas do fazer, por 
exemplo, a do fazer artístico, estes fazeres e saberes não sobrevivem sem certa intuição 
e articulação semelhantes, se não idênticas às que as culturas predominantemente 
orais dispõem na idade arcaica grega. Propomos, de certa forma, aprofundar o 
conhecimento sobre estas articulações de pensamento numa relação que se dá não pela 
oposição e se abre, sim, a uma suposta relação de complementaridade e coexistência 
necessárias.  
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Resumo: A reflexão envolvendo música, conhecimento e educação musical não trata de ataque ou 
subjugamento da Ciência Moderna, seus simulacros e representações em relação ao conhecimento 
advindo da presença. Este artigo objetiva refletir sobre o tema, levantar questões e dialogar com o que é 
próprio do conhecimento musical, sem deixar seduzir-se pelas verdades-certezas oferecidas e 
disponibilizadas pela Ciência Moderna, erigida principalmente a partir do advento da escrita. Elencadas 
algumas características da educação e da música, busca-se aprofundamento sobre algumas questões 
ligadas diretamente ao conhecimento musical e relacioná-las com o saber científico determinado pela 
escrita e representação, que, quase exclusivamente utilizado nas escolas, se tornou nossa forma habitual 
de conhecer as coisas. 
Palavras Chave: Música; Filosofia; Teoria; Ciência; Escrita. 

 

Introdução 

O momento histórico em que vivemos revela um mundo cada vez mais 
dominado pela técnica que esvazia e esvanece paulatinamente a essência das línguas 
naturais. Emmanuel Carneiro Leão (2000) tratando sobre essa temática em “A técnica 
e o mundo no Pensamento da Terra” expõe que na história da humanidade “a técnica 
é uma vigência universal e o vigor de um comportamento unidimensionalizante” que 
“reduz progressivamente os níveis de relacionamento dos homens com o real e recolhe 
a totalidade do real a um padrão único de realização”. E complementa: a história da 
técnica originou-se na Europa e se consolidou num processo imperial de tendência 
planetária. Ainda segundo o mesmo autor enquanto “a Terra é mais antiga do que o 
homem e a história (...), o homem é mais antigo do que o mundo e a técnica (...)” e por 
isso a técnica como responsável pela modernidade “pretende submeter o homem com 
a tecnologia dirigindo a história e substituindo a terra pelo mundo”. 

Nessa dinâmica evolutiva simultaneamente temporal e espacial é possível 
ver e experienciar o surgimento e o domínio das “línguas técnicas” e da “escrita 
alfabética” desenvolvidas a partir dos esforços da racionalidade, da representação e do 
pensamento abstrato, fazendo com que a escrita e seus suportes, bem como tudo que 
se desenvolveu e se desenvolve a partir deles se configurem como meros meios 
artificiais de se relacionar com o real, privando ou mesmo negando ao homem o 
exercício consciente da sua relação com o real e com a verdade. 

Ainda sobre o domínio da técnica nos tempos atuais, Emanuel Carneiro 
Leão (2009) sustenta que vivemos na “modernidade” e ao mesmo tempo “na e da baixa 
modernidade”, situação caracterizada como uma “conjugação de três ordens de 
transformação em detrimento da criatividade na história: a financeira, a genética, a 
virtual”; para apresentar e analisar o estado da arte desta dinâmica evolutiva atual 
lançou mão de um título emblemático ao que denominou como “a vigência do poético 
na regência do virtual”. 

A abordagem da técnica e a sua tendência dominante, vigente e reinante 
nesta nossa modernidade como sustentou Emanuel Carneiro Leão (2009) também foi 
compartilhada com outros estudiosos a exemplo do filósofo Herbert Marcuse (1973) 
que considera a sociedade e o homem atual como unidimensionais, refém de escolhas 
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impostas pelos que denominam a sociedade do conhecimento, uma submissão à 
ciência da técnica e tecnologias modernas. Nesse sentido argumenta Marcuse (1973): 

 
Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é 
destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; 
sua paz, mantida pela constante ameaça de guerra; seu crescimento, 
dependente da repressão das possibilidades reais de amenizar a luta pela 
existência - individual, nacional e internacional. Essa repressão, tão diferente 
daquela que caracterizou as etapas anteriores, menos desenvolvidas, de nossa 
sociedade, não opera, hoje, de uma posição de imaturidade natural e técnica, 
mas de fôrça. As aptidões (intelectuais e materiais) da sociedade 
contemporânea são incomensuravelmente maiores do que nunca dantes - o 
que significa que o alcance da dominação da sociedade sôbre o indivíduo é 
incomensuravelmente maior do que nunca dantes. A nossa sociedade se 
distingue por conquistar as fôrças sociais centrífugas mais pela Tecnologia do 
que pelo Terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão 
de vida crescente. 

 

É nesse contexto que a música se apresenta como um modo de habitação 
que une terra e homem, atualizando a consciência de sua missão ontológica. A música 
acontece a partir de um produzir e reunir no qual, o homem na performance do 
silêncio, traz a música à presença inaugurando espaço-temporalidade e reunindo corpo 
e mente. Na dinâmica de presentificação da música, música, músico e ouvinte passam 
a ser um só coabitando e conascendo na unidade e presença poética da música, que por 
ser unificadora nos permite acesso direto a memória (menme) dispensando meios 
artificiais de conhecimento, como é próprio da escrita com seus suportes e simulacros 
travestindo o real em representações e dissimulações. 

A Educação Musical não pode nem deve ser confundida ou interpretada 
como mera instrumentalização técnica, envolvendo apenas o aprendizado de teoria 
musical, o tocar um instrumento ou o ler uma partitura, mas, como uma relação entre 
música e educação. Educar, assim como escutar e fazer música são movimentos que 
nos conduzem para fora. 

A música possibilita o habitar poeticamente e o conhecer pelo desvelamento 
daquilo que se mostra em presença enquanto na educação subentende-se um trazer 
conosco aquilo e o quê já somos (identidade e diferença) ao encontro do que ainda não 
somos (não tomamos conhecimento); o que não deve ser confundido com mera 
apreensão de conteúdos, técnicas, ou acúmulo de informações. 

Refletir sobre música, conhecimento e educação musical não deve e não 
pode ser confundido como ataque ou subjulgamento da Ciência Moderna, do simulacro 
e das representações em relação ao conhecimento advindo da presença. 

As características da educação e da música permitem o aprofundamento 
sobre questões diretamente ligadas ao conhecimento musical e relacioná-las com o 
saber científico determinado pela escrita e representação, estas exclusivamente 
utilizadas nas escolas que se configuraram como a forma habitual do conhecer as 
coisas. 

O objetivo deste artigo é refletir e levantar questões sobre música, 
conhecimento e educação musical e dialogar com o que é próprio do conhecimento 
musical, sem deixar seduzir-se pelas verdades-certezas oferecidas e disponibilizadas 
pela Ciência Moderna, erigida principalmente a partir do advento da escrita. 

 

 

Conhecimento Musical 
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Vivemos numa época de crise, mas de ricas potencialidades na medida em que 
a sobrevivência do próprio processo civilizatório depende da construção de 
uma sociedade educacional e nenhuma formação social sobreviverá se seus 
governos, suas instituições e suas classes sociais não entenderem que a única 
saída está na educação para toda a vida de todas as pessoas, a cidadania ativa 
não pode mais ser prerrogativa de uma minoria (ROMÃO, 2006). 

 

O conhecimento musical se dá a partir de experiências produtivas e 
memoráveis, pelo exercício de um agir e um pensar poético como caminho de 
apropriação do mundo à sua volta e na realização de dois movimentos. Num deles o 
homem se projeta para o espaço-tempo inaugurado pela música, noutro, a música 
fazendo-se presente, se mostra da maneira que os gregos denominavam aletheia, a 
saber, o movimento de velamento e desvelamento. Sob esta perspectiva, devemos 
salientar que o conhecimento musical se dá sempre de maneira diferente, na medida 
em que o real o permite. Cada vez que a música se presentifica, é a primeira. Primeira, 
pois é a mesma, mas não igual. Recolhe toda sua diferença em cada mostrar-se com e 
na linguagem. É sempre a primeira vez que ouvimos ou tocamos uma música, pois o 
fazemos no real, dentro de suas possibilidades, o que não nos permite a repetição, 
nunca é igual, é sempre diferente. O que nessa dinâmica, o que se conhece sempre é o 
próprio da música, também denominado de originário ou essência. 

Em se tratando de educação e música, resta claro que a interação entre 
ambas nos torna capaz de e de forma memorável, realizar um gesto inaugural, que 
instaura espaço-tempo onde o próprio se diz e se mostra enquanto presença. A relação 
de memória e música é fundamental para afundarmos a questão do conhecimento 
musical como um apropriar-se de uma capacidade de presentificar algo e fazer com 
que a plenitude da unidade realize-se, como bem explica Antonio Jardim (1999): 

 
A memória vela, medita, cuida, a despeito da "muita névoa", da unidade. A 
memória é o cuidado, o pensar da unidade. O que é música na memória, isto 
é, o que na memória é memória é a realização do que é antes mesmo de existir. 
Nesse sentido a memória, por meio do que na memória é música, que não é 
nada mais nada menos do que o que na música é música, dá existência ao que 
é. Fenomeniza o ser. 
Essa fenomenização do ser, implícita, como constituidora da memória, é 
possível por que na memória opera o que na música é música, a formulação 
do sentido a partir de seus próprios modos de apresentação. É desse modo que 
é e existe, no nosso entender, a música como a memória das memórias. Isso 
quer, na realidade, dizer que a música é a memória das memórias 
precisamente por fazer manifestar nesta tudo aquilo que é transcendente aos 
limites impostos pela representação. O que torna possível superar o limite das 
representações e das realizações é isso que possibilita a compreensão da 
música como memória das memórias. 

 

É, sobretudo, devido à capacidade de produzir memória e sentido (que são 
o mesmo), que se confere à música a efetiva realização do ensinar-aprender 
(mantháno), onde a pessoa se apropria do saber, o torna próprio, nas palavras de 
Carneiro Leão (1977): “o outro integra no que ele é, os limites do que ainda não é”.  

 

 

Conhecimento Científico 

Na modernidade a ciência tornou-se a forma de conhecimento que nos é 
mais “senso-comum” e tem na escrita o seu principal sustentáculo confiando todos 
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seus empenhos e desempenhos ao aval das armações, sistemas, classificações e 
enunciados congelados em signos, destituídos de linguagem! Os signos ocos sem o 
avivamento do dizer projetante, isto é, produzindo o fazer de um presente atualizador 
criativo, essência da linguagem, a manifestação do próprio e não a remissão a outro 
ausente, que é o resumo do procedimento científico. É essa incontestável ciência, 
dominada pela técnica moderna, que converteu a verdade em certeza, fazendo-se 
acreditar no que é representado, produzido e reproduzido em detrimento da presença; 
que em seus métodos simulam ambientes; enfim, que toma como verdade os 
resultados lógicos verificados a partir de padrões de repetição de algo representado 
operando em ambientes controlados, que seduz o homem com sua pretensa capacidade 
de prever o futuro e crer na certeza da evolução, um tempo que passa e em sua 
passagem é sempre melhor o futuro do que o presente e passado. 

Nesse sentido Jacques Derrida (2005), dialogando com o texto platônico 
(Fedro), mostra com clareza a natureza ambígua da escrita comparando-a a um 
phármakon. Importante ressaltar que toda a evolução tecnológica, robótica, 
informática, etc., são nada menos que desdobramentos da tecnologia da escrita e por 
isso entende-se a escrita como tentativa de representação de nosso ser no mundo. O 
phármakon é o que ao mesmo tempo é remédio e veneno, o que participa da doença e 
de seu apaziguamento; por sua característica artificial, por ser externo ao homem a 
escritura e as demais representações são considerados um phármakon, são nocivas à 
memória, “substituem o ente pelo tipo, a memória como desvelamento (re)produzindo 
a presença pela rememoração repetindo o monumento”. “A reanimação ativa do saber 
dá lugar ao “de cor” mecânico e passivo”. Sobre as representações nos esclarece 
Antonio Jardim (2005): 

 
Originada na palavra latina representatio o uso do termo foi sugerido aos 
escolásticos pelo conceito de conhecimento como "semelhança" do objeto. 
Representar algo, para S. Tomás, significava conter a semelhança da coisa. Já 
Guilherme de Ockham estabelecia três significações fundamentais para 
representatio. Em primeiro lugar, representação compreendia aquilo por 
meio de que se conhece algo, e nesse sentido o conhecimento seria 
representativo, e representar significaria ser aquilo por meio de que se 
conhece alguma coisa. Em segundo lugar, Ockham entende que representar 
nada mais seria que a imagem valendo por aquilo de que é imagem, no ato da 
lembrança, por exemplo. Em terceiro lugar, representação seria o que causa o 
conhecimento do mesmo modo como o objeto causa o conhecimento. No 
primeiro sentido a representação seria a idéia, no sentido mais geral; no 
segundo sentido seria a imagem; no terceiro sentido, o próprio objeto. 

 

As representações. Esse é o principal fator de diferenciação entre o 
conhecimento musical e o científico. Este último, sustentando-se na escrita, no 
simulacro e nas representações, por mais que possa haver instauração de espaço-
tempo, não é o que buscamos conhecer que se apresenta para nós. É, antes de tudo, um 
outro, algo que o representa em um ambiente controlado e que se mostra sempre da 
mesma forma. A relação espaço-tempo — lugar de vigor de qualquer presença — não é 
possível de ser representada, no simulacro sempre haverá uma subtração dela. “Toda 
vez que representamos o tempo, temos de fazê‐lo especializando e toda vez que 
constituímos espaço só podemos fazê‐lo temporalizando” (Antonio Jardim, 2012). 
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Conclusão 

Na relação entre conhecimento musical e conhecimento científico, 
dominam dois modos de percepção, o primeiro presenteia com o saber (sabor) da 
vivência e do sensível e o outro fornece o saber (corte) da medida, da certeza. Refletir 
sobre música, conhecimento e educação musical na modernidade permite vislumbrar 
que na busca pelo conhecimento a relação com o que se pretende conhecer é 
predominantemente mediada por uma configuração alienada do mesmo. O que se 
conhece na verdade, não é conhecido pela presença, pelo que se mostra e se diz, mas 
pela presença do simulacro, ou da representação. 

O conhecimento ou o saber advindo da experiência musical, sensível e 
concreta, é difícil ou impossível de ser medido, comprovado a partir dos modelos 
construídos pela analítica científica, ultrapassa os limites das representações; mas, 
enquanto presença é verdade mostrando-se sempre de forma diferente e atualizada. É 
memória não como lembrança, mas como apropriação da capacidade de fazer 
vigorar aquilo que se conhece. 

O saber da experiência analítica das representações, erigido com bases na 
abstração e no raciocínio lógico, nos promete evoluir, avançar, progredir; e nos dá 
provas disso, por meio de teorias, sistemas, medidas e cálculos verificados a partir da 
repetição de procedimentos feitos com o que se pode apreender do real reunido em 
suas representações, lançadas nos suportes e simulacros. A verdade que se mostra, 
quando em presença é dissimulada e convertida na verossimilhança do que pode ser 
representado, precisamente medido, um outro do real em presença. 

Diante de todo o exposto, é clara a necessidade de se desconfiar e dar o 
primeiro passo na investigação de qual é a função da representação nos processos de 
aquisição de conhecimento nos tempos atuais. Deve-se ficar atento à fragilidade das 
armações da abstração, configuradas em leis, sistemas, etc., que sustentam a ciência e 
a tornam como medida de todo saber. Conhecer os pilares que sustentam a Ciência 
Moderna para dialogar com a Educação e Música, dialogar com o real, é tarefa árdua, 
podendo parecer impossível, mas é essencial para se pensar a reunião do homem com 
real em sua missão ontológica frente à submissão científica. 
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Resumo: A presente pesquisa empenha-se em compreender e discutir as relações originárias entre 
escuta, música, poesia, linguagem e filosofia. Compreender, valendo-nos de um discurso filosófico 
poético que se desenvolve na interpretação hermenêutica do pensamento de autores como, Nietzsche, 
Heidegger, Gadamer, Manoel de Barros entre outros; trazendo suas questões para o âmbito da música, 
da escuta e da educação. Nosso principal objetivo é discutir o conceito de escuta ontológica, ou ainda de 
escuta poética como forma primeira de acesso à música; é partindo da escuta que desenvolvemos toda 
possibilidade de estudo prático ou teórico, bem como a educação em música. No presente artigo faremos 
um estudo sobre a escuta poética a partir da leitura de três poemas de Manoel de Barros. 
Palavras-chave: Música; escuta ontológica; escuta poética; linguagem. 

 

 

Primeiro ensaio 
 
I 

 
Eu queria usar palavras de ave para escrever. 
Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem 
nomeação. 
Ali a gente brincava de brincar com palavras 
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra! 
A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 
Já vem você com suas visões! 
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 
e nem há pedras de sacristias por aqui. 
Isso é traquinagem da sua imaginação. 
O menino tinha no olhar um silêncio de chão 
e na sua voz uma candura de Fontes. 
O Pai achava que a gente queria desver o mundo 
para encontrar nas palavras novas coisas de ver 
assim: eu via a manhã pousada sobre as margens do 
rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão 
de uma pedra. 
Eram novidades que os meninos criavam com as suas 
palavras. 
Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje vi um 
sapo com olhar de árvore. 
Então era preciso desver o mundo para sair daquele 
lugar imensamente e sem lado. 
A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas 
pela inocência. 
O que a gente aprendia naquele lugar era só ignorâncias 
para a gente bem entender a voz das águas e 
dos caracóis. 
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A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 
o sentido normal das ideias. 
Porque a gente também sabia que só os absurdos 
enriquecem a poesia.1 

 

 Eis do que nasce (linguagem), nascimento: terra. Toda parte sombria que 
subira do ventre nasce para ser torto, broto, angústia, essência, existência e morte. 
Semear à terra para nascer. Brotar. Saboreamos ávidos, o pecado da língua de esquecer 
o que na palavra é música, o que não precisa ser explicado, somente soar. Desver a 
palavra, a regra, cair de súbito ao extraordinário. A palavra cega é ritmo soador, 
cantada de encantamentos e des-velamentos é música; cegueira escuta imersa com o 
corpo em presença escutadora. Provém da terra, do broto, do ajuntar, recolher e 
escolher para o dizer autêntico. É dizer que vive a palavra e fala na linguagem, não 
falação, não falo, não falho. A terra fala no dizer do poeta, irrompe a violência do 
brotamento, não qualquer dizer, é gestual e singular, pode ser dito todas as vezes, mas 
todas as vezes o guardarão sob o encantamento de ser inaugural; usar palavras de ave 
não é transcrever o canto do pássaro, porque é physis para todo fim de encantamento, 
pois sim é o descantar, é a forma originária de buscar a infância da palavra e trazê-la 
para leveza do desver, leveza plena da destreza que toca o extraordinário, preciso, 
impreciso, precioso e gestual: dito. Fechar os olhos não é desver, assim como abri-los 
não os torna ver; cegos pela visão são os que tomam a cidade como cotidiano, como 
rota de passagem e não conhecem ao menos as pedras onde pisam; cego mais é quem 
perde o encantamento, quando se perde o encantamento nada é atento, o perder-se é 
desolado, desolador, mas é clareira ao conhecimento, o conhecido já é fim de caminhos, 
portanto não existe por completo já que o conhecer é sempre caminhar e sem fim. O 
desver não está situado onde, é situação, produção, é a presença no extraordinário, é a 
não nomeação do lugar: A terra é mais antiga do que o homem e a história. Por isso a 
terra não pode ter lugar, nem data, nem certidão de nascimento2. É a casa onde 
habitamos sem medida, sem busca mística fora do corpo, pois não temos corpo, não 
poderíamos ter uma propriedade de nós mesmos, somos corpo e unos. 

 A poética do broto é o tempo-espaço que permite brincar com a palavra, 
dizer na alucinação do verbo, no desmundo esquizofrênico que o mundo ordinário não 
consegue suportar, o desfaz. Brincar, brinco, latim, vinculum: laço, prender, seduzir e 
também encantar. O laço da união entre palavra originária, terrena, gestual e homem 
é laço encantador, musical, poético e memorável é a brincadeira inominável que 
saboreamos ao escutar: “Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra”. A voz mãe dita 
como corte separador é ratio, é a seriedade racional freudiana que empobrece a poética 
a desvelar-se no brinquedo linguístico. Não é a criança quem alucina, pois é o verbo 
que se põe a alucinar pela voz sem grama da terra, a voz una no seio da diferença da 
terra, não a famigerada tentativa unificante das línguas instrumentais das culturas e 
cultos: gramática. Fazendo um breve ritornelo à grama, ganhamos um traço 
metafórico, a gramática como grama sobrevive como somente sintética e não poética. 
No princípio nunca houvera de ser verbo, antes como força brotadora, porém sem data, 
inexplicável em resposta de fim, não era, pois é linguagem, é homem e terra. 

 A racionalização machuca o menino, o mundo o tenta trazer para longe 
da terra, para o mensurável: meça seu mundo, mas o faça com nossa medida, fora dela 
o que é somente é esquizofrênico. O silêncio de chão do aflito contexto apresenta-se a 
                                                           
1  BARROS, Manoel de. Menino do mato. São Paulo: Leya, 2010: 9. 
2 CARNEIRO LEÃO, Emmanuel. A técnica e o mundo no pensamento da terra. Revista filosófica 
brasileira IV, 2, outubro de 1988. 
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nós como angústia, quando e como nos prostramos frente ao que não saber falar. O 
infante toca na possibilidade de seu tecido poético se desfazer, ele empenha-se na 
capacidade de tecer trabalhosamente todo real apresentado nos joelhos das formigas 
tocando a pedra e a racionalização da língua e do mundo o impede. Não é o corte 
racional e medidor do tecido que provoca dor, pois este corte seria separador, 
dilacerador, faria da dor esquecimento e não amor-tecedor. A dor que se sente é corte, 
mas que não separa, é corte que arrasta para si a diferença, que coloca a questão do 
ser: angústia. Ao mesmo tempo em que o amor-tece, tece a dor, o tecido poético 
infantil, não infantilizado, porém doloroso é o que irrompe para o desver do mundo.  

 O pai estava certo em seu achar, desver o mundo era tarefa principal. 
Desver para enxergar o que existe além do óbvio, deixar o ver inautêntico e cotidiano 
para lançar-se ao extraordinário des-velamento autêntico. As novas coisas de ver são 
as negações à retidão do mundo, as novas formas de ver já não podem ser assim 
chamadas, porque estariam situadas em lugar comum, precisam ser desver, não o 
antigo que se faz em um novo, mas o que sempre há de ser, indatável, tão originário 
quanto à coisa em si. O desver é perplexo, bem como é conhecimento que não se 
estabelece na razão e no adestramento científico da ratio. O conhecimento dito como 
provável, portanto confiável é o que se contenta em responder apenas, provando já 
sabendo a resposta e assim criando um ciclo vicioso preso nele mesmo, essa é a ciência, 
a que prova, reprova e desaprova de acordo com o que lhe é mais adequadamente 
moderno. O poeta em seu modo de ver enxerga a manhã pousada sobre as margens do 
rio, e vive o gozo de não se preocupar em explicar como o vês-te. Apenas é o que viu, 
além da verdade e da mentira, é como a manhã se apresenta delicadamente para ele, é 
o propósito em que ele escuta a manhã chegar como uma garça aberta na solidão de 
uma pedra. É real, portanto ávido de realizações poéticas. As novidades que os meninos 
criavam em palavras pareciam poetizar toda hostilidade do lugar sem nome. 

 As ignorâncias aprendidas e desprendidas naquele e daquele lugar 
imensamente sem lado, de lugar nenhum para se opor, ou lado nenhum para se medir 
o começo, o fim, os autos, os altos e baixos, logram o sucesso da poética em abundância 
dita no olhar de árvore. A modernice, sendo genérico, não compreende o dito na fala 
do olhar de árvore dado pelo poeta; talvez em menor módulo que seja não procuremos 
tocar nas preocupações da modernice, diremos então: somente compreende o dito na 
fala do poeta quem o escuta. Não quem escuta a voz das águas de forma re-
presentativa, mas quem escuta na proximidade trazida no tecido poético composto 
pelo cantador, somente o compreende quem o escuta desde a música ali apresentada. 
O poeta é o tecedor que compõe a trama musical na proximidade das imagens des-
veladas no poema. O sapo e seu olhar de árvore não querem dizer. O querer instruído 
de modo imperativo do ouvinte desatento enfraquece o dito, o poema, a obra não quer 
dizer, porém ao obrar diz. Compreender a imagem tecida não é traduzi-la em 
explicação de desvendamento dos caminhos composicionais do poeta, estes não 
podemos saber. O que nos lança à compreensão é estar atento ao que diz a fala da 
linguagem, ao dito que respira no poema. Escutar sem julgar possibilidades do gosto 
ou senso (in)comum, nos lança ao memorável: o que é memória no olhar de árvore do 
sapo, na voz das águas e dos caracóis, bem como, o que é música no olhar de árvore do 
sapo.   

 A música, ordem do dizer poético, portanto ordem de pensamento que 
nos propomos músicos a pensar desde, se perde em meio a tanto cientificismo e 
academicismo que a língua se embrenha. A musicalidade na-da-e-que guarda a palavra 
é a própria presença em que o poeta quer estabelecer seus empenhos e desempenhos; 
vigora então a infância frente ao cientificismo técnico sistematizado, não da palavra, 
mas da imposição do modelo de escrita científica. O desver se apresenta novamente 
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quando o poeta sugere o gosto pelas palavras quando estas perturbavam o sentido 
normal das ideias, o ‘quando’ desta forma nos impõe uma questão temporal, apesar de 
o verbo seguinte estar no passado, o ‘quando’ mesmo parecendo direcionar para uma 
memória passada, acena para a memória presente, pois ele ainda gosta dos ditos de 
perturbação, porque eles se dão a todo momento dispostos na escuta do poema. O 
sentido normal, a normativa ordem das ideias é o abstrato, ao passo que o pensamento 
ali disposto e composto é concreto, anormal ao modo de vida do homem moderno, por 
isso não o descreve, mas é poético e uno ao saber próprio do poeta: vivente dotado de 
absurdos.  
 

Segundo ensaio 
 

II 
 

Nosso conhecimento não era de estudar em livros. 
Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros sentidos. 
Seria um saber primordial? 
Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor 
e não por sintaxe. 
A gente queria o arpejo. O canto. O gorjeio das palavras. 
Um dia tentamos até de fazer um cruzamento de árvores 
com passarinhos 
para obter gorjeios em nossas palavras. 
Não obtivemos. 
Estamos esperando até hoje. 
Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções 
primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. 
Porém naquela altura a gente gostava mais das palavras 
desbocadas. 
Tipo assim: Eu queria pegar na bunda do vento. 
O pai disse que vento não tem bunda. 
Pelo que ficamos frustrados. 
Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo 
que era a nossa maneira de sair do enfado. 
A gente não gostava de explicar as imagens porque 
explicar afasta as falas da imaginação. 
A gente gostava dos sentidos desarticulados como a 
conversa dos passarinhos no chão a comer pedaços de 
mosca. 
Certas visões não significavam nada mas eram passeios 
verbais. 
A gente sempre queria dar brazão às borboletas. 
A gente gostava bem das vadiações com as palavras do 
que das prisões gramaticais. 
Quando o menino disse que queria passar para as 
palavras suas peraltagens até os caracóis apoiaram. 
A gente se encostava na tarde como se a tarde fosse 
um poste. 
A gente gostava das palavras quando elas perturbavam 
os sentidos normais da fala. 
Esses meninos faziam parte do arrebol como 
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  os passarinhos.3 
 

 A escrita alfabética, o saber letrado, provém da fala, tal asserção por mais 
notória obviedade não é tão óbvia antes de a pensarmos: A escrita sempre nos pareceu 
natural, porém, não se dá como um saber primordial, mas relevando toda importância 
da escrita, o que é saber primordial? O primórdio guarda a questão originária, não 
precisa ter data marcada como início, portanto guarda o que é essencial, o que é relativo 
à questão do ser. Ontologicamente o saber primordial se mostra na concretude do 
pensar, se mostra na presença e na experiência de pensarmos concretamente, como 
fenômeno, pensamos desde a coisa posta e ao que dela nos des-vela a memória. Música. 
O conhecimento de apalpar, de ouvir e de outros sentidos, é o conhecimento desde a 
presença, é a escuta do fenômeno com o corpo.  

 A composição das palavras, unidas com cuidado no poema de Manoel, 
não pode ser uma composição meramente sintáxica, porque na sintaxe não cabe tais 
disposições de ser das palavras. O compor é de ajuntar por amor, o amor-tecedor que 
lança o poeta para habitar o extraordinário. Ajuntar é dizer, propriamente o dizer 
acolhedor e recolhedor; escolher com cuidado, um cuidar que é pensar, se penso nas 
palavras cuido das palavras, cuido de uma maneira que as trato bem não como sintaxe, 
mas as trato com toda liberdade de suas possibilidades de ser dizendo. A vigília da casa 
do ser, linguagem, pelos poetas é o cuidado além de qualquer gramática, é 
originariamente o fazer, a poética, o ajuntamento que se realiza como saber primordial. 
A busca, o investimento poético desempenhado quando diz: “A gente queria o arpejo. 
O canto. O gorjeio das palavras.” É a busca musical na composição poética, é pensar no 
poema como ajuntamento cantado das palavras, não só o poema, mas ainda 
poderíamos estender a questão ao nosso escrever, que deve ser e é compor com 
musicalidade e não tão somente cientificidade pré-moldada aos interesses formalistas 
da academia. A palavra bonita não necessariamente é a complexa e plena de 
explicações, cultuada, mas a que é escolhida na maneira de soar, a que canta. 

 Desver o mundo não é negar a terra, muito pelo contrário é desver o 
mundo para se colocar em presença da terra, compreende-la. Mundo e terra não são 
opostos, mas não são sinônimos. Podemos falar do mundo que presenciamos o 
moderno, o ocidental. O desver então é o desver deste mundo moderno, do louvamento 
diário ao desenvolvimento tecnológico, que julgamos ser a mais evoluída expressão do 
pensamento humano, a ciência. Assistimos ávidos a este louvor, onde a tecnologia 
tenta a todo tempo deixar a vida mais confortável, mais leve do enfado da angústia, 
mais sintética e artificial. Entretanto o conhecimento artificial se mostra apenas como 
reprodução ou produções plásticas, sem poesia. Platão expulsou muito bem o poeta da 
polis, tanto que até hoje trabalhamos para a perpetuação desse modelo platônico. O 
poeta canta o dizer da terra, desver o mundo é adentrar abruptamente na brutal força 
do brotamento da terra, é persistir na questão poética frente a um mundo 
exageradamente tecnológico.  

 Os meninos não gostavam das explicações das imagens porque afastavam 
as falas da imaginação. A imagem apresentada pode sugerir a uma primeira leitura a 
abstração, porém - talvez nem tão certo e com um tanto de dúvida - neste momento 
temos a imagem tal qual se apresenta, talvez não por ser imaginação, mas pensamento 
poético:  
  

           O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa  
 era a imagem de um vidro mole que fazia uma  

                                                           
3 BARROS, Manoel de. Menino do mato. São Paulo: Leya, 2010: 11. 
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 volta atrás de casa.  
 Passou um homem depois e disse: Essa volta  
 que o rio faz por trás de sua casa se chama  
 enseada.  
 Não era mais a imagem de uma cobra de vidro  
 que fazia uma volta atrás de casa.  
 Era uma enseada.  
 Acho que o nome empobreceu a imagem.4 

 

 A imagem de um vidro mole não é abstrata ou abstrativa, é a construção 
poética de nomeação, é o pensamento se dando frente à presença da coisa posta, o rio, 
mais uma vez Manoel desvê a explicação mundana sobre a imagem que não lhe é 
suficiente para compreender a terra. O desver abriga possibilidades de desarticulação 
dos significados, a palavra antes de significar nomeia que também não são sinônimos 
entre si, pois nomear é em sentido originário, próprio e não o estabelecimento 
dicotômico que o significado evoca de significante contra insignificante. A palavra 
antes de tudo e brutalmente soa. O poeta guarda de modo único a inaugural presença 
de seu tecido, poderíamos cantar seus versos repetidas e incansáveis vezes, porém, 
cada vez será e é única. O tecido poético dos meninos fazendo parte do arrebol como 
os passarinhos, suas peraltagens apoiadas pelos caracóis, o encostar-se à tarde como 
poste nos revela não imagens, talvez imagens se ficarmos presos somente ao sentido 
da visão, mas e mais se atentos a escutar escutaremos o dizer musical no canto do 
desver do mundo. Frente ao mundo moderno, modernístico, modernoso e 
tecnologicamente cego, a escuta poética desve os seus significados e regras gramaticais 
para escutar o dizer puramente musical.  
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