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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
 

omo um dos principais veículos de divulgação da pesquisa em música 
produzida no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Colóquio 
de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Música apresenta, nos Anais 
correspondentes à sua 14ª edição em 2016, contribuições não apenas de 

professores e alunos de seus cursos de Mestrado e Doutorado, mas também de 
participantes de outras instituições de ensino superior e estados da Federação. Em 
2016, de fato, contou o Colóquio de Pesquisa pela primeira vez com a colaboração de 
pareceristas em âmbito nacional, um desenvolvimento coerente com a necessidade 
da Área de uma maior integração entre os diversos Programas de Pós-Graduação do 
país. 

Um primeiro volume contendo trabalhos produzidos no âmbito da Área de 
Concentração Processos Criativos, com suas Linhas de Pesquisa Poéticas da criação 
musical e Práticas interpretativas e seus processos reflexivos, é complementado por 
um segundo, com trabalhos das Áreas de Educação Musical e Musicologia, 
abrangendo estes as Linhas de Educação cultura e pensamento e Etnografia das 
práticas musicais. Trinta contribuições, ao todo, que almejam não apenas 
aprofundar a pesquisa musical brasileira em suas diversas facetas, como também 
servir de referência para diálogos e pesquisas futuras. Com a publicação, portanto, o 
Programa de Pós-Graduação em Música da UFRJ estabelece uma mais ampla e 
profícua colaboração com a comunidade acadêmica do país, compartilhando 
tendências e caminhos de pesquisa, e mirando sempre novas oportunidades de 
intercâmbio de conhecimento. 

 
Os Editores 
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Canções de Inocência e Experiência: reinventando 
William Blake através da música popular 

Camila Oliveira Querino 
camila.querino@usp.br 

Resumo: Iniciadas com uma flauta alvoroçada e encerradas com uma harpa empunhada pelo bardo, 
convocando infantes e jovens a ouvi-lo, as Canções de Inocência e Experiência comporiam um belo 
álbum conceitual que facilmente encontraríamos nas prateleiras das décadas de 60 e 70. A voz do 
bardo ecoou através de gerações e chegou na segunda metade do século XX com um frescor que 
desacreditaria os dois séculos que separam a produção do ápice de sua popularidade. E é isso a que o 
artigo se propõe: traçar o percurso da recepção das Canções de Inocência e Experiência na música 
popular e a apropriação da poesia de Blake por músicos e compositores. 

Palavra-chave: William Blake. Música. Contracultura. Literatura inglesa. 

Buscando as Canções: a poesia na música e a música na poesia  

No tocante ao uso das obras literárias em composições musicais em língua 
inglesa, William Blake só é superado por um dos maiores vates da literatura 
ocidental, William Shakespeare. O expressivo número confirma a popularidade e 
fascínio por uma das figuras mais intrigantes da Inglaterra do séc. XVIII. O 
fenômeno Blake, no entanto, é relativamente recente, uma vez que até o século XX, 
o artista ainda não havia sido acolhido de forma expressiva por músicos 
compositores. 

A ideia de desenvolver uma pesquisa voltada para a musicalidade dos poemas 
integrantes da obra Canções de Inocência e Experiência, de William Blake, tomando 
como referência as primeiras versões compostas fora da cena musical erudita surgiu 
a partir da constatação de um fenômeno: Blake desponta como uma das principais 
referências literárias em movimentos musicais como o folk contemporâneo e o rock. 
Tal popularidade nos quer parecer resultado de uma conjunção significativa de 
fatores que aproximam o poeta da juventude contestadora que revolucionará a cena 
artística na segunda metade do século XX. A influência de sua poesia na música se 
dá em diversas frentes, desde a consonância entre os valores do artista e aqueles 
difundidos por movimentos políticos/culturais a partir da década de 60, até a 
estrutura de seus poemas-canções, que oferece terreno fecundo para compositores e 
músicos. 

Em relação ao sentido de popularidade, o crítico indiano Shivashankar Mishra 
adverte em relação a tal adjetivação, uma vez que para ele,  

“se Blake pode ser ‘popular’, precisamos de uma nova definição de 
popularidade... e a concepção simples ‘o que o público quer’ não funciona. 
A popularidade best-seller depende mais do valor da imprensa do que de 
quaisquer qualidades estéticas, sejam boas ou ruins. Mas há outro sentido 
em se pode utilizar o termo ‘popular’, como se referindo à arte que 
proporciona uma chave para a experiência imaginativa para o leigo.”1 
(LINDSAY, 1979, pp. XVI-XVII apud MISHRA, 1990, p. 197) 

 
1 “Clearly, if Blake can be popular, we need a new definition of popularity… and the simple 
conception ‘what the public wants’ will not do. Best-seller popularity depends more on new value 
than on aesthetic qualities, whether good or bad. But there is another sense in which the term 
popular may be used, as referring to the art which affords a key to imaginative experience for the 
untrained.” 
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Canções de Inocência e Experiência é uma das obras mais conhecidas do 
artista, especialmente por se tratar do trabalho mais acessível já feito pelo poeta, haja 
vista o seu gosto pela linguagem hermética e o complexo universo simbólico criado 
em outras obras.  A obra Canções de Inocência e Experiência consiste em 45 poemas 
distribuídos em 54 lâminas ilustradas com a técnica pioneira de relevo em água-
forte. Antes da versão integral, publicada em 1794, a publicação anterior do trabalho 
continha somente as Canções de Inocência, em 1789. Na publicação posterior de 
1794, com a inserção das Canções de Experiência, a obra é lançada com título e 
subtítulo Songs of Innocence and of Experience Showing the Two Contrary States 
of the Human Soul (Canções de Inocência e de Experiência Revelando os Dois 
Estados Contrários da Alma Humana). 

A ambivalência dos seus poemas, que muitas vezes são lidos na chave 
maniqueísta, se confirma na transposição de quatro poemas das Canções de 
Inocência para as Canções de Experiência, em análise comparativa com as primeiras 
versões impressas pelo artista. Esse reposicionamento redireciona em alguma 
medida a interpretação do poema, mas não anula a sua ambivalência. Caso os 
poemas tivessem sido mantidos na “seção de origem”, a forma como seriam 
interpretados continuaria direcionando, uma vez que as palavras Inocência e 
Experiência constituem uma relação semântica de antonímia e sugerem a existência 
de um polo positivo e um negativo; o bem e o mal. No entanto o trânsito em si reflete 
o que o próprio Blake pretendia: mostrar que no mundo real não existe essa relação 
de antonímia e polarização. O mundo real não apenas admite a coexistência de bem 
e mal, de inocência e experiência, mas é constituído por essa tensão. 

A obra Canções de Inocência e Experiência é uma das primeiras publicações 
que compõem a série de Illuminated Books, sucedida apenas por All Religions Are 
One e There is No Natural Religion, publicados em 1788. Dentro desta série, 
Canções de Inocência e Experiência é a única obra composta inteiramente por poesia 
lírica dentro da estrutura tradicional, composta por versos, estrofes, metrificação (na 
maioria jâmbicos), ritmo, rima e outros elementos pertinentes ao gênero. Em sua 
primeira publicação não-ilustrada, Poetical Sketches (1783), Blake já mostra grande 
apreço pela estrutura rítmica da balada e pelas formas fixas que serão usadas nas 
Canções de Inocência e Experiência, embora incorra também a experimentos com 
verso livre e outras formas mais tarde.  Considerando apenas os Illuminated Books, 
encontraremos estrutura similar aos poemas das Canções de Inocência e Experiência 
em fragmentos de outros livros, como no famoso prefácio do épico Milton a Poem: 
“And did those feet in ancient time”; no poema de abertura do The Gates of Paradise, 
e no poema integrante The Keys of the Gates; “The Argument”, em Visions of the 
Daughters of Albion.  

Faz-se mister ressaltar que a estrutura métrica tradicional, a forma fixa não é, 
em nenhuma hipótese, imprescindível para pensar um poema enquanto música. Há 
elementos e recursos próprios da poesia que contribuem para ressaltar a 
musicalidade inerente de um poema, isso é inegável. No entanto, basta observar que 
há uma miríade de músicas cujos versos não seguem nenhum padrão sem que torne 
uma música menos musical. À memória apraz aquilo que toca, que traz e produz 
sentido. Restringir a capacidade da memória a esquemas memorizáveis é subestimá-
la. Exemplo disso na obra de Blake é a obra Vala, ou Os Quatro Zoas, pensada 
enquanto música pelo poeta a despeito de suas variações métricas sui generis. Fato 
curioso é que, de acordo com interpretações de críticos da obra, Os Quatro Zoas seria 
um desdobramento das Canções de Inocência, transformando a dualidade da 
primeira em um sistema quaternário, que apresenta o homem regido por quatro 
forças, o coração, a cabeça, as genitais e a sua inteireza. Para Fairchild, foi o seu 
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experimento mais ambicioso em termos de musicalidade. O poema comporia a série 
dos Livros Proféticos, mas não foi finalizado em virtude da morte do poeta, em 1827.  

Diante da constante presença da obra de Blake em composições musicais, 
foram realizados alguns levantamentos sobre a influência de sua poesia, como no 
livro A Blake Bibliography (1964), de Martin Nurmi, que apresenta um capítulo 
inteiramente dedicado às composições, e na obra Musical Settings of British 
Romantic Literature: A Catalogue in Two Volumes (1982), de Bryan N. S. Gooch e 
David S. Thatcher. Não obstante, o primeiro livro dedicado exclusivamente ao 
registro de composições inspiradas pela obra de Blake foi escrito pelo bibliotecário 
da Universidade de Santa Bárbara, Donald Fitch. Ele se encarregou de realizar o mais 
extenso trabalho de catalogação realizado até o presente sem qualquer vínculo 
acadêmico, embora trabalhasse na universidade. No livro Blake Set to Music (1989), 
ele identifica 2681 composições, que datam de 1875 a 1988 para fins de registro e 
pesquisa. Não satisfeito, Fitch elaborou um suplemento 12 anos mais tarde na revista 
literária dedicada ao poeta Blake, An Illustrated Quaterly, adicionando mais de 300 
referências musicais ao poeta. Dando continuidade à lista de Fitch, G. E. Bentley Jr. 
adicionou 116 referências à lista de Fitch (BENTLEY, 1996), muitas delas retiradas 
do levantamento de Gooch e Thatcher. Finalmente, Ashanka Kumari (2014) 
catalogou 47 composições no período entre 1989 a 2013 e adicionou ainda alguns 
itens anteriores ao período que não haviam sido registrados por Fitch.  

Dentre os dados observáveis no levantamento de Fitch, apontado 
primeiramente por G. E. Bentley Jr., é o fato de que as primeiras composições 
tenham surgido logo após o lançamento da biografia de Alexander Gilchrist, em 
1863. A publicização da vida do artista certamente exerceu no grande público um 
fascínio pela figura tal qual foi apresentada por Gilchrist. Não se tratava de um artista 
ordinário, mas de um polímata, um homem multifacetado envolto por certa aura 
mística e profética que o próprio autor da biografia tratou de sobrelevar, e que se 
repetiu em biógrafos e críticos subsequentes.  

A observação cronológica das composições catalogadas por Fitch, Bentley Jr. 
e Kumari mostra também que, em termos quantitativos, a produção era pouco 
expressiva até o início do século XX, aumentando significativamente a partir da 
década de 50, com crescimento especial entre as décadas de 60 e 70. Até então, todas 
as composições baseadas ou inspiradas na obra de Blake eram de natureza clássica, 
conforme Fitch aponta:  

Estilisticamente, reside aqui enorme variedade de cenários, de modo que, 
num sentido amplo, essa música pode ser chamada de “clássica”: boa parte 
dela é escrita em ritmos, melodias e harmonias tradicionais, em diversos 
níveis de sofisticação, desde simples canções escolares até obras corais 
sofisticadas, que empregam técnicas de contraponto tradicionais. Não raro, 
compositores, seduzidos pela aparente simplicidade dos poemas, em 
especial “The Songs of Innocence” e outras, lançam mão de harmonias 
gastas e ritmos que aparentemente se encaixam muito facilmente ao metro 
dos poemas. (FITCH, 1990, p. xxv) 2 

 
2 “Stylistically, there is an immense variety among the settings. Looked at as a whole, this body of 
music might be characterized as “classical”: much of it is written in traditional harmonies, melodies 
and rhythms, as various levels of sophistication, from simple school songs to very elaborate choral 
works employing traditional contrapuntal techniques. Composers have often been seduced by the 
seeming simplicity of the poems, especially the Songs of Innocence and some of the others, into using 
trite harmonies and an all too tempting triplet rhythms that seems to fit rather too easily the metre 
of the poems.” 
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Na segunda metade do século XX há uma grande abertura em relação ao 
gênero das composições, de modo que a maioria delas passa a ser popular, 
especialmente dentro do estilo rock, folk e suas vertentes.  

Embora os catálogos identifiquem composições feitas a partir de todas as 
obras de Blake, os levantamentos realizados deixam evidente que grande parte das 
composições nasceu a partir da obra Canções de Inocência e Experiência. O primeiro 
fator que pode justificar esse favoritismo é o fato de os livros ilustrados serem mais 
conhecidos que os não ilustrados. Ao ilustrar os poemas, Blake imprime uma 
identidade visual profundamente expressiva e indissociável da palavra, tornando-se 
o principal elemento de distinção e reconhecimento do seu trabalho. Em segundo 
lugar, a temática dos poemas traz de forma alegórica e poética temas universais, que 
conseguem tratar ao mesmo tempo de questões específicas de sua época e da 
posteridade com o frescor que só as grandes obras alcançam. Por último, porém não 
menos importante, o título da obra chama atenção diretamente para a estrutura e 
musicalidade dos poemas.  

Diferentemente de outras produções do artista, as Canções de Inocência e 
Experiência são poemas singelos porque aqui forma e fundo assumem uma coerência 
brilhante. A partir da proposta de compor poemas estruturalmente baseados em 
canções de ninar, a escolha da linguagem, e sonoridade é cuidadosamente pensada, 
seguindo a proposta do gênero. Dessa forma, encontramos um vocabulário mais 
acessível, assonâncias, aliterações e uniformidade rítmica na maioria dos poemas 
sem que isso signifique de nenhuma maneira um rebaixamento dessa obra em 
relação às demais. A estrutura e os temas das Canções de Inocência e Experiência 
acabam se tornando um convite irresistível para os compositores, especialmente do 
gênero popular, como veremos. 

De acordo com os registros de Alexander Gilchrist, contemporâneo do poeta 
e autor da primeira biografia dedicada exclusivamente ao artista: Life of William 
Blake, “Pictor Ignotus”, publicada em 1863, ele era visto frequentemente cantando 
seus poemas a partir de melodias próprias, inclusive no seu leito de morte, conforme 
relata Frederick Tatham (RUSSEL & TATHAM, 1906/2015). De acordo com Bentley 
Jr., o artista era profundamente ligado à cultura musical popular local e era este o 
tipo de música que mais lhe agradava. Para ele “A Música tal como existe em cantigas 
antigas ou melodias... é Inspiração e insuperável; é perfeita e eterna” (BLAKE, 
1809/2001). Donald Fitch aponta que, dentre o vasto repertório cantado pelo artista, 
a única melodia reconhecida pertencia ao conjunto de composições para o Vauxhall 
Gardens, de John Worgan, tomada como empréstimo por Blake para cantar o poema 
de autoria própria The Shepherd. Sobre a valiosa informação fornecida por Fitch, 
deve-se levar em consideração a importância cultural dos Pleasure Gardens ou 
‘Jardins dos Prazeres’, como o Vauxhall Gardens, na música inglesa. Nesse espaço 
de entretenimento, mencionado por Blake na obra Uma Ilha na Lua, se inicia a 
grande propagação da tradição musical nacionalista, centrada no folclore popular e, 
naturalmente, valorizando o uso da língua inglesa ao invés de francês e italiano, por 
exemplo.  

Blake não se alienava de seu próprio tempo, como biógrafos e autores místicos 
querem fazer crer. Sua obsessão pelo trabalho não o impediu de frequentar eventos 
sociais participar da intensa vida londrina. A sua poesia conversa com a realidade e 
torna-se a própria realidade em forma poética. A influência de seus contemporâneos 
pode ser levada em consideração para o entendimento de sua produção, mas não 
deve servir como meio para explicá-la, tampouco para atribuir a ela um valor.  

É sabido que o poeta não dispunha de conhecimento musical formal para 
registrar as canções, o que não faz dele menos competente em seu intento. Em carta 
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endereçada ao grande amigo George Cumberland, Blake assume-se como tal: “Eu 
posso ser Poeta Pintor & Músico, conforme a inspiração” (ESSICK & PALEY, 1998). 
A afirmação do poeta confirma a importância da música em suas obras. Encontramos 
no livro de anedotas Nollekens and his Times, escrito pelo contemporâneo do poeta 
John Thomas Smith, que Blake era frequentemente visto entoando canções e 
cantando seus poemas. Ele inclusive identifica poemas integrantes das Canções de 
Inocência e Experiência.  Smith acrescenta ainda que professores de música que 
faziam parte do restrito círculo do poeta fizeram o registro musical das melodias 
criadas por ele. No entanto, se de fato existiram notações, estas jamais foram 
encontradas. 

Uma das referências mais significativas para situar a relação entre Blake e a 
música e como essa relação se manifesta em seu trabalho é o livro Such Holy Song, 
única obra crítica produzida pelo poeta americano B. H. Fairchild. Ele afirma que 
Blake é responsável por criar uma espécie de “música especulativa”, que seria a 
música presente em seu universo estético, em sua mitologia particular, ou ainda a 
“música espiritual”, que representa a expressão do discurso. Significa dizer da 
música inerente aos poemas e ilustrações que tratam de música porque eles a 
invocam quando a representam. 

De acordo com Blake, “A Poesia, a Pintura & a Música [são] os três Dons que 
o homem possui para comunicar-se com o Paraíso que não foram Levados pelo 
dilúvio” (1988, Vision of the Last Judgment - Notebook 81, p. 1017). 3 Tais artes são 
cruciais para todo mundo: “Nações são Destruídas, ou Florescem na proporção em 
que sua Poesia, Pintura e Música são Destruídas ou Florescem.” (EAVES, ESSICK & 
VISCOMI’S, 2020). 4 O seu compromisso com a arte era tal que Blake não hesitou 
em envolver-se com elas. Mais que isso: Era preciso que elas fundissem em uma coisa 
só, que se fizessem presentes simultaneamente, indissociáveis, e só assim ele poderia 
dar conta de uma representação apropriada de suas visões, pois elas tinham cores, 
sons e ritmo.  

Pode-se dizer que Blake é um músico intuitivo. Ora, o bom poeta é também 
músico. De acordo com a teoria de Fairchild, Blake estabelece uma relação entre 
melodia, imaginação e intuição de um lado, harmonia, razão e leis de outro. Assim, 
a melodia está associada à música inerente ao ser, constituída por uma naturalidade 
que dispensa qualquer tipo de treino, técnica ou regra. A harmonia, por sua vez, é 
um artifício utilizado por compositores e músicos para alterar e complexificar uma 
melodia pura, portanto, não-natural. Não quer dizer, entretanto, que em todo 
contexto Blake aplicará um conceito de harmonia como oposição à melodia. A crítica 
é feita especialmente à sobrelevação da complexidade como um valor 
necessariamente positivo, o que para Blake, interfere negativamente no processo 
criativo, transformando-o em uma fórmula matemática e repressora, tornando o 
artista escravo de sua obra. 

Northrop Frye considera fundamental a semelhança entre a cadência da 
poesia de Blake e a música pelo fato de sua teoria da arte se aplicar igualmente à 
música, à poesia e à pintura. Por outro lado, a liberdade de fluidez e fruição da música 
a partir da experiência dos sentidos é o objetivo para a qual suas teorias de pintura e 
poesia apontam. Os poemas ilustrados de Blake, portanto, não apenas dão 
continuidade à tradição medieval da ilustração, mas apresenta, idealmente, a visão 

 
3 “Poetry, Painting & Music, the three Powers in man of conversing with Paradise, which the flood 
did not sweep away.” 
4 “Nations are Destroy’d or Flourish in proportion, as Their Poetry, Painting and Music are 
Destroy’d or Flourish.” 



Canções de Inocência e Experiência 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 12 
 

 

unificada dos três elementos fundamentais que estão presentes também no gênero 
dramático, com sua combinação de texto, som e cenário. 

Sobre a tríade de elementos fundamentais, a música é, certamente, o menos 
estudado, a despeito de sua relação direta com a palavra. Com a crescente 
notoriedade que o artista vem conquistando ao longo de gerações, à luz das mais 
diversas teorias, muito já foi dito sobre a sua poesia e suas ilustrações. No entanto, 
poucos estudos referem-se à faceta musical do artista. A esse respeito, Foster Damon 
assume que músicos e compositores foram muito mais perspicazes que críticos 
literários quanto à musicalidade intrínseca da obra de Blake. Assim, a observação do 
vultoso fenômeno de popularidade do poeta no meio musical é que traz à tona esse 
aspecto de sua produção poética como algo de grande relevância, ainda que haja um 
grande descompasso em relação ao que já se produziu em termos musicais e o que se 
escreveu a respeito.  

A significativa produção fonográfica a partir das obras de Blake, como bem 
observa Bentley Jr., não ambiciona o resgate daquilo que teria sido a composição 
musical original do poeta. É importante lembrar que não era de amplo conhecimento 
o possível fato de Blake cantar seus poemas, como afirmaram J. T. Smith e Gilchrist. 
Veremos, no entanto, que diferentemente da maioria dos artistas que musicaram os 
poemas, o poeta da geração Beat Allen Ginsberg pretendia em alguma medida 
recuperar o espírito da época e trazer melodias que se aproximassem daquelas 
supostamente criadas pelo poeta.  

William Blake e o Real: Contexto de produção 

A existência da poesia se dá na medida em que ela presentifica. Trazer a poesia 
para o presente não é tirar a sua marca temporal. É, sobretudo, afirmar a sua 
vigência. Estudar a relevância da poesia de William Blake na música popular se faz 
importante, pela vigência da sua poesia, pela sua capacidade de ser simultaneamente 
realização e realidade. Ela é uma realização por tratar-se de uma ação acabada, feita 
entre os séculos XVIII e XIX pelo poeta, em um contexto diferente deste nosso. Ela 
é realidade por permanecer como uma possibilidade, sempre sendo relida e refeita 
pelos seus muitos leitores e pelos artistas que se apropriaram da sua poesia para, a 
partir dela e com ela criar coisas novas, concretizar realizações. 

A presentificação da obra de William Blake, especialmente na música popular, 
guarda profunda relação com o panorama histórico dos dois momentos: o tempo em 
que Blake viveu e o tempo em que sua obra foi ressuscitada pelo movimento Beat. A 
obra a ser tratada no mestrado, Canções de Inocência e Experiência, teve a sua 
primeira publicação no mesmo ano em que eclodiu a Revolução Francesa, em 1789. 
Não por acaso, afinal Blake foi um antimonarquista declarado. Ele cantava a 
libertação do pensamento para que o homem conseguisse se ver livre das instituições 
opressoras e que regulavam a vida social, ditando valores e preceitos. Não à toa Blake 
tematiza abertamente em seus Livros Proféticos as revoluções americana e francesa, 
sinalizando uma grande mudança social e política por vir.  

De modo análogo, o século XX sofreu uma série de mudanças. O mundo das 
décadas de 50 e 60 passava por uma significativa crise de valores e de identidade. 
Após a Segunda Grande Guerra, regimes totalitários permaneceram no poder e a 
corrida armamentista da Guerra Fria dava continuidade à atmosfera bélica que havia 
sido instaurada. Muitos jovens da época, que desde tenra idade amargavam os 
dissabores da guerra, não estavam dispostos a consentir com aquele modus vivendi. 
Era preciso olhar para frente em busca de outro caminho, mas podia-se igualmente 
olhar para trás e descobrir uma voz do passado que se faz presente. Antes, uma voz 
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anacrônica que traz a essência das coisas, coisas essas que são as mesmas de modos 
diferentes, em tempos diferentes, pois a essência da experiência humana permanece, 
apesar dos valores, dos juízos, dos adjetivos que variam de tempos em tempos. Este 
é o famigerado universal que só as grandes obras possuem e de que tanto se fala. E é 
por isso que elas revivem para além do seu contexto de produção. 

Diante da crescente necessidade de uma oposição para tensionar e questionar 
os rumos da sociedade do pós-guerra, os jovens resolvem abraçar um passado idílico 
e encontram ideologias nas quais podiam se apoiar e que contrapunham o modelo 
vigente. Independentemente da viabilidade, era importante que houvesse outro 
caminho que acomodasse diferentes possibilidades de mundo, diferentes 
possibilidades de como o real poderia se dar. E como a poesia invoca o real, ela chama 
para a presença esse mundo outro. Nessa época, poetas como William Blake, Percy 
Bysshe Shelley e John Keats foram resgatados dos séculos XVIII e XIX. 
Institucionalizava-se o verso livre de Walt Whitman. O manifesto surrealista de 
Breton dava as mãos ao manifesto comunista de Marx & Engels. É nesse cenário de 
reavivamento que na década de 50 surge nos Estados Unidos o movimento Beatnik. 
O movimento segue a filosofia “the same anew”, expressão neológica lançada por 
James Joyce no Finnegans Wake que quer dizer da influência do velho sobre o novo, 
sendo esse novo uma releitura do que já se fez. Essa releitura, no entanto, carrega 
características do fazer poético do seu tempo, do que é o ser do seu tempo, algo que 
não se poderá encontrar no passado, nem no futuro, mas tão somente ali. 

Refletir sobre o fenômeno da popularidade de William Blake na indústria da 
cultura na sociedade pós-guerra requer pensar na crescente onda de contestação que 
questionava os principais pilares sociais da cultura ocidental e que foram 
ostensivamente criticados por ele: Igreja, Família e Estado. Na década de 40, o 
Existencialismo de Sartre, derivado de Kierkegaard, reafirma a importância da 
individualidade e da liberdade humana, munindo filosoficamente o movimento de 
contracultura instaurado na década de 50, questionando valores como o 
nacionalismo e família que dão uma falsa ideia de coletividade.  

No plano religioso, o afastamento do cristianismo abre espaço para o 
esoterismo através do movimento New Age. Tal busca por linhas teológicas 
alternativas de crenças espiritualistas, animistas e paracientíficas têm muitas vezes 
como base um caráter liberal e de oposição à ortodoxia e o conservadorismo das 
religiões organizadas. Ora, estando Blake em perfeita consonância às ideologias que 
compõem o movimento Beat, ainda que o aspecto místico do poeta seja uma 
construção – falaremos disso mais adiante– não causa nenhuma surpresa que sua 
obra tenha sido resgatada com força total, servindo como modelo e inspiração para 
os Beats. 

Menosprezado em vida, William Blake morreu miserável e ignoto. O aspecto 
visionário do poeta, que foi por muitos considerado um traço de insanidade, é o que 
em grande medida confere valor à sua obra no século XX. O ilustre contemporâneo 
de Blake, William Wordsworth, após leitura de Canções de Inocência e Experiência, 
corrobora o falatório, embora reconheça a genialidade do poeta: “Não havia 
nenhuma dúvida de que este pobre homem era louco, mas há algo na loucura deste 
homem que me interessa mais do que a sanidade de Lord Byron e Walter Scott”. 
(SYMONS, 1907: 55) 5 

A insígnia de persona non grata que Blake adquiriu no seu próprio tempo 
guarda significativa relação com a sua visão acerca do real. As principais instituições 

 
5 "There was no doubt that this poor man was mad, but there is something in the madness of this 
man which interests me more than the sanity of Lord Byron and Walter Scott." 
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que moldam a realidade convencionam valores e restringindo o pensamento e a 
reflexão a partir de ideologias inflexíveis. A obra de William Blake sinalizava a 
possibilidade de transcender esses valores que limitavam as potencialidades 
humanas e dispunham a realidade como realização, como dada e estabelecida, não 
como uma construção, uma possibilidade. Blake é, em última instância, um criador 
de realidades comprometido com o real individual e coletivo. 

A construção da reputação de Blake e de sua sobrevivência através dos 
tempos, erigindo-o ao Olimpo canônico que ele tanto desprezava, se deu quase que 
fortuitamente. O que deu visibilidade à sua obra não foram seus livros proféticos ou 
suas Canções de Inocência e Experiência, mas um mero caderno de anotações que 
continha, dentre outras coisas, poemas juvenis, desenhos e observações diversas do 
poeta antes mesmo de se lançar como artista. Esse caderno acabou caindo nas mãos 
da proeminente família Rossetti, que acabou por se tornar em parte responsável pela 
disseminação da obra de Blake.  

Conforme conta Deborah Dorfman, o pintor William Rossetti, irmão do já 
célebre artista Dante Gabriel Rossetti, considerava William Blake uma espécie de 
patrono da irmandade Pré-Rafaelita fundada por eles. A afinidade com Blake se dá 
especialmente pela compartilhada necessidade da criação de uma expressão que não 
encontra lugar nas grandes instituições reguladoras, tais como as austeras academias 
de arte e literatura. O inesperado sucesso alcançado pelos Pré-Rafaelitas refletiu de 
alguma maneira na recepção da obra de William Blake, revelando uma fresta para 
que o poeta viesse à tona.  

Com o passar dos anos a sua obra começou a ser publicada e o crescente 
interesse no artista levou ao lançamento de uma biografia, em 1863, por Alexander 
Gilchrist e ao ensaio crítico de sua obra em 1868, por Algernon Swinburne. Este 
ensaio, juntamente com a publicação de William Butler Yeats e Edwin Ellis (The 
Works of William Blake Poetic, Symbolic, and Critical, em 1893), foram os maiores 
responsáveis pela construção de William Blake como uma figura mística e profética, 
que em grande medida perdura até os dias atuais. É possível dizer que essa imagem 
idealizada de Blake foi especialmente o que fez dele uma das principais referências 
para a geração Beatnik e seus desdobramentos, ainda que figuras como o crítico 
Northrop Frye tenham se debruçado especialmente na desconstrução desse 
personagem. Jonathan Roberts afirma que:  

Considerando que os contemporâneos de Blake, como Byron e Wordsworth, 
exerceram influência enorme e diversificada sobre a cultura do século XIX, 
no caso de Blake, a sua presença e influência na cultura realmente só 
começaram a proliferar na década de 1950. A história deste impacto é 
relativamente curta, mas muito significativa. (ROBERTS, 2007, p. 122) 6 

Por volta da segunda metade do século XX e mais adiante, Blake passa a ser 
citado com relevante frequência por escritores como T. S. Elliot, Aldous Huxley, 
Allen Ginsberg, William Burroughs, D. H. Lawrence, C. S. Lewis, Thomas Harris, 
Allan Moore, Ray Nelson, Iain Sinclair, J. G. Ballard, Salman Rushdie, Alfred Bester, 
Angela Carter, Philip Pullman, Orson Scott Card, David Almond, Philip José Farmer, 
Crawford Kilian, apenas para citar alguns nomes. O que se vê nessa breve listagem é 
que a grande maioria dos autores não pertence ao domínio da alta cultura, mas à 
baixa cultura, ou cultura popular. Apesar disso, a profícua bibliografia sobre a obra 

 
6 “Whereas Blake’s contemporaries, such as Byron and Wordsworth, had an enormous and diverse 
impact on nineteenth-century culture, in Blake’s case his cultural presence only really began to 
proliferate in the 1950s. The history of this impact is relatively short, but very widespread.” 
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de Blake escrita por críticos como David Erdman, Northrop Frye e Harold Bloom 
cuidou de legitimar o poeta como um dos maiores nomes da literatura inglesa, 
garantindo o seu espaço no cânone literário do ocidente. 

Blake e os Beats 

O poeta John Milton foi a principal referência de grande poesia para William 
Blake, que afirma ter encontrado e conversado com o seu mentor, naquele tempo, já 
morto há quase um século: ‘Milton the other day was saying to me so and so’ e ‘I tried 
to convince him he was wrong, but I could not succeed’ ‘he came to ask a favour of 
me; said he had committed an error in his Paradise Lost, which he wanted me to 
correct in a poem or picture. But I declined’ (Life of William Blake, "Pictor Ignotus" 
343). De maneira análoga, Blake exerceu significativa influência na escrita dos 
poetas Beat, em especial Allen Ginsberg. Encontramos aqui episódio semelhante, em 
1948, quando no seu quarto em Harlem, Ginsberg afirma ter ouvido Blake recitar-
lhe os poemas “Ah! Sunflower”, “The Sick Rose” e “The Little Girl Lost”.  

Essas visões (ou vozes) provocaram o estreitamento da relação de Ginsberg 
com Blake, que se coloca como porta-voz do poeta inglês no século XX. Ao narrar o 
evento em uma entrevista realizada em 1966, por Thomas Clark (On the Poetry of 
Allen Ginsberg, 121), Ginsberg interpreta o contato sobrenatural com o poeta como 
uma espécie de despertar para uma consciência universal a partir de um Deus eleito 
por ele próprio, que vem a ser o próprio Blake. 

De qualquer modo, meu primeiro pensamento foi “nasci para isso” e, o 
segundo, nunca se esqueça, nunca renegue, nunca negue. Nunca negue a 
voz – não, nunca a esqueça, não se deixe perder mentalmente em outros 
mundos espirituais ou americanos ou em empregos mundanos, mundos da 
propaganda ou da guerra ou da terra. Mas o espírito do universo... foi para 
realizá-lo que nasci. (GINSBERG & HYDE, 1984, p. 122) 7 

A necessidade de compor canções a partir de poemas do Blake liga-se às 
crenças de Ginsberg sobre as faculdades transcendentais da palavra, como se o som 
advindo dela produzisse uma espécie de transe semelhante àquele de uma oração ou 
mantra, provocando uma transformação e levando à reflexão acerca do mundo e da 
existência. Difundir a mensagem de William Blake passa a ser a missão de Ginsberg, 
que vê na música um terreno mais fecundo para seu intento. Ele se coloca como a 
materialização do bardo que aparece na abertura das Canções de Inocência, abrindo 
as portas da percepção e convidando o leitor a adentrar o universo simbólico de 
William Blake. 

Então, como uma profecia, não apenas em termos humanos, mas uma 
profecia como se o próprio Blake tivesse penetrado o âmago do universo e 
trazido algum enunciado mágico de rima e ritmo que, se ouvido 
corretamente pelo ouvido interior, te transportaria para além do universo. 
(GINSBERG & HYDE, 1984, p. 121) 8 

 
7 “Anyway, my first thought was this was what I was born for, and the second thought, never forget 
— never forget, never renege, never deny. Never deny the voice — no, never forget it, don’t get lost 
mentally wandering in other spirit worlds or American or job worlds or advertising worlds or was 
worlds or earth worlds. But the spirit of the Universe was what I was born to realize.” 
8 “So, like a prophecy, not only in human terms, but a prophecy as if Blake had penetrated the very 
secret core of the entire universe and had come forth with some little magic formula statement in 
rhyme and rhythm that, if properly heard in the inner inner ear, would deliver you beyond the 
universe.” 
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Como admirador e estudioso de Blake, é possível que Ginsberg tenha lido a 
primeira biografia oficial do poeta, escrita por Gilchrist, para chegar à conclusão que 
os poemas de Blake foram escritos para serem cantados e que o estudo da forma 
poderia ser um meio de recuperar a melodia original das canções, partindo do 
pressuposto que Blake as havia composto. Essa especulação, como já mencionado, 
aparece na biografia de Gilchrist e pode ter sido a força motriz da “releitura” de 
Ginsberg. As aspas aqui se fazem necessárias pela dúvida que paira a respeito do 
resultado final da empreitada Beat, que pouco se assemelha a uma composição 
popular do século XVIII. Ginsberg resolve então musicar as Canções de Inocência e 
Experiência. 

Em Canções de Inocência e Experiência, a estrutura dos versos segue o 
modelo das canções de ninar. De aparente simplicidade no plano da forma, o 
conteúdo exibe uma complexa rede de símbolos que demanda do leitor uma imersão 
para além do significado aparente e usual das palavras. E se Blake lança mão das 
figuras de linguagem e da sonoridade para produzir tamanho efeito interpretativo, 
as ilustrações presentes nos seus poemas, ao invés de restringir as possibilidades de 
interpretação, as ampliam, porque não se trata de representações meramente 
ilustrativas. São também elas um enigma a ser desvendado, constituindo outra 
espécie de texto que pede para ser desconstruído e desdobrado.  

A estrutura do poema e a sua harmonia eufônica é o que concede a sua 
musicalidade. A sonoridade das palavras e a maneira como são dispostas produzem 
uma melodia articulada, em que uma palavra depende da outra para criar 
significados semânticos e musicais. Na contagem de sílabas poéticas, as palavras 
estão ligadas umas às outras mais intimamente, conferindo ao texto o ritmo e a 
melodia próprios dos versos, além de possibilitar novos significados às palavras.  

Antes mesmo do álbum gravado por Allen Ginsberg e colaboradores, em 1969, 
foram encontradas aquelas que seriam as primeiras composições “não-clássicas” de 
um poema do Blake a serem registradas, que datam de 1965. Os poemas foram 
gravados pelo grupo The Fugs e são eles “Ah, Sunflower”, o mesmo ouvido por 
Ginsberg no fatídico encontro místico entre ele e Blake, no quarto em Harlem, e 
“How Sweet I Roamed From Field to Field” que, de acordo Benjamin Heath Malkin 
(Father’s Memoirs, 1806) foi um dos primeiros poemas escritos por Blake, quando 
ele tinha menos de 14 anos. 

O grupo The Fugs tinha como líder o poeta Beat Edward Sanders. Ele é 
considerado a ponte entre a geração Beatnik e os Hippies, que começam a surgir na 
década de 60. O The Fugs é fundado em 1964 e lança o primeiro álbum de estúdio 
em 1965, contendo dois poemas de William Blake. Em função dos muitos encontros 
e noitadas dos poetas da geração Beat, Edward Sanders e Allen Ginsberg se tornaram 
bons amigos e a troca intelectual entre eles foi muito intensa. Sanders conheceu o 
poeta William Blake via Ginsberg, que por sua vez foi apresentado ao bardo pelo Beat 
William Burroughs. A verve musical de Sanders, que o levou a fundar o The Fugs, 
trouxe também a necessidade de unir aquelas que eram suas duas paixões, a poesia 
e a música. Foi assim que ele acabou gravando os poemas do Blake no seu álbum de 
estreia “Oh, Sunflower” e “How Sweet I Roamed From Field to Field” musicados pelo 
próprio poeta. 

Mais tarde, no seu próprio trabalho musical, Ginsberg reuniu 22 poemas das 
Canções de Inocência e Experiência, gravados em 1969, em parceria com seu 
companheiro Peter Orlovsky e músicos convidados. É sabido que os 32 poemas 
restantes também foram gravados, mas não foram lançados pelo poeta. No álbum, 
Ginsberg canta, toca harmonium, finger cymbal, Tibetan thighbone trumpet e 
piano. Peter Orlovsky faz a segunda voz e os músicos convidados são responsáveis 
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pelos demais instrumentos, que incluem flauta, trompete, French horn, sinos, orgão, 
cravo, baixo elétrico, bateria, shekere, violão, guitarra elétrica, dentre outros. 

A variedade de instrumentos, alguns provenientes de outras culturas, a 
exemplo do shekere, além de outros que sequer existiam nos tempos de Blake, como 
a guitarra e o baixo elétrico, já é um indício de que a proposta de Ginsberg, ao 
contrário do que ele afirmava, não tinha que ver necessariamente com uma 
fidelidade absoluta. Ainda que se leve em conta apenas a melodia e não a execução, 
a ruptura estrutural atinge camadas fundamentais como o próprio verso, que tem os 
seus acentos e métrica alterados para servir à nova composição. Chris Mustazza 
ressalta que através da voz desafinada e por vezes fora de tempo de Ginsberg é 
possível identificar a presença simultânea da ideologia romântica e a rejeição 
modernista a ela, uma tensão que produz grande efeito estético e dialético. 

  Com isso, Ginsberg e Sanders tornam-se os precursores da extensa lista 
de versões blakeanas a romper com o modelo anterior de composições, baseado na 
tradição musical clássica, abrindo caminho para que outros artistas e compositores 
se apropriem daquilo que se convencionou canônico e encontrem a sua própria voz. 
A desleitura e releitura são alguns dos principais alicerces da contracultura na qual 
os poetas da geração beat se inserem, o que legitima o trabalho realizado por 
Ginsberg e Sanders ao trazer Blake para o seu próprio contexto cultural, afinal o que 
se espera da grande arte é a universalização dos microcosmos. A vida e obra de 
William Blake parecem sinalizar esse caminho. 

O efeito sinérgico que o som, a imagem e a palavra produzem faz de William 
Blake mais que um artista multissensorial. Ele é, em última instância, um alquimista 
faustiano cujos intentos apontam para a transcendência da própria arte e seus 
desígnios estéticos. Essa é uma das razões que conferem a Blake o epíteto de poeta 
visionário. Blake acredita que cada artista tem a responsabilidade de criar não 
apenas algo que seja fonte de prazer e contemplação, mas que traga consigo uma 
miríade de símbolos capazes de ressignificar a percepção que temos da realidade.  

Harold Bloom cita uma fala de Blake para ilustrar o status “larger than life” 
que ele confere à arte da representação:  

“Deveria a pintura", ele pergunta, "limitar-se à labuta sórdida de 
representação fac-símile da substância meramente mortal e perecível e não 
ser, como a poesia e a música são, elevada a sua própria esfera de invenção 
e concepção visionária? Não, não deve ser assim. Pintura, bem como a 
poesia e a música existem e exultam em pensamentos imortais.” (BLOOM, 
2008, p. 79) 9 

De maneira análoga, Ginsberg é um aspirante a visionário e, ao seguir os 
passos de Blake e musicar à sua maneira os poemas do poeta, legitima não apenas as 
ideias do movimento de contracultura, mas o seu lugar de mensageiro de William 
Blake, sendo o primeiro a trazer os poemas do bardo (que até então só haviam sido 
usados no domínio da música erudita) para a cultura popular através do estilo folk.   

Sobre a tríade de elementos fundamentais, a música é, certamente, o menos 
estudado, a despeito de sua relação direta com a palavra. É possível dizer que em 
termos de uso das obras literárias em composições musicais em língua inglesa, 
William Blake só perde para o seu homônimo Shakespeare, o que reflete a 
popularidade e crescente interesse em uma das figuras mais controversas da 

 
9 “Should painting be confined to the sordid drudgery of fac-simile representations of merely mortal 
and perishing substances and not be as poetry and music are, elevated to its proper sphere of 
inventtion and visionary conception! No, it shall not be so! Painting, as well as poetry and music, 
exists and exults in immortal thoughts.” 
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Inglaterra do séc. XVIII. Não obstante, esse fenômeno é relativamente recente, uma 
vez que antes do século XX Blake ainda não havia sido efetivamente “descoberto” no 
universo dos compositores. 

A composição de melodias e canções pode trazer contribuições valiosas acerca 
da musicalidade e da força lírica de uma obra. Quando o poeta é o próprio 
compositor, o significado original do poema lírico parece realizar-se, por dispor de 
acompanhamento musical. Keri Davies aponta que William Blake integra o grupo 
formado por Robert Bloomfield e John Clare de poetas conhecidos por terem cantado 
seus próprios poemas, remetendo aos tempos idos do Renascimento de Thomas 
Campion e John Dowland, quando poetas e músicos eram a mesma pessoa.  

Musicar uma obra é uma das infinitas possibilidades do que se fazer com ela, 
porque ela constitui a realidade, que é por si e em si a possibilidade oferecida pelo 
presente. A voz da poesia ao enunciar-se é originalmente musical. Antônio Jardim, 
em sua conferência Poética: o modo essencial de pronúncia do real, diz que “O 
poético é todo o tempo manifestação do real, o real posto em obra.” (JARDIM, 2011, 
p. 6) Ora, temos então na representação e na apresentação da poesia a palavra como 
manifestação do real. A palavra do poeta se lança para fora, tal qual o próprio 
significado original grego. Ao mesmo tempo em que essa palavra é de Blake, ela deixa 
de ser do poeta para apenas ser em si, pois se tomada por outro ela ganha novos 
matizes, tessituras, texturas e passa a ser outras coisas também.  

O vigor da obra se dá na sua força expressiva, na força de sua presença e de 
sua enunciação. Jardim ainda afirma que “Tudo que se pronuncia, se anuncia desde 
um modo de presença. Tudo que se anuncia é, e é como presença que o real permite 
e admite”. Trazer a poesia de William Blake para a contemporaneidade é chamar a 
sua presença não como figura histórica, mas como essência. A necessidade dessa 
presença tem o valor de legitimação de uma realidade que se encontra com a 
realização. Isso significa dizer que o Blake que aparece no século XX não é mais o 
visionário porque ele nada antecipa. Ele não mais fala sobre um futuro. Ele diz do 
presente, como as coisas são. O Blake do século XVIII é aquele que, na sua 
enunciação anuncia o que vem, presentificando o futuro. 

Muito se diz acerca da importância das reviravoltas históricas e das crises para 
suscitar o espírito criador latente através da crença no poder transformador e 
questionador da arte. A arte é, sobretudo, poética. Ela chama para o real. Ela traz o 
não-ser, aquilo que não existe, para a existência. É a voz que tudo proclama e traz 
assim as suas infindas possibilidades para a realidade. Quando falamos de realidade 
aqui, não falamos de realização. A realização diz respeito aos fatos, àquilo que se deu. 
A realidade é a possibilidade e por ser possibilidade, não é menos real. É o que se 
convencionou a chamar de real que desintegra o seu significado primeiro. 

Os trabalhos de Blake são originários de um tempo-espaço muito anterior 
àquele em que se dá a produção musical popular de sua obra. Isso não significaria 
dizer que o esperado é que o tempo da produção seja o mesmo da sua maior fruição 
e compreensão, especialmente para alguém considerado tão à frente de seu tempo. 
Ademais, a grande obra de arte é justamente aquela que é capaz de se presentificar e 
se fazer viver em qualquer tempo-espaço, porque trata de temas universais, 
sentimentos universais e da essência das coisas. 

O entrelaçamento da poesia e da música em Blake não é apenas um resgate da 
estrutura lírica primeva, é também uma estratégia mnêmica para que sua obra 
perdure. A clausura do cânon jamais o satisfaria porque restringe a sua obra a certa 
categoria de leitores e a cartilhas interpretativas. Na posição autodeclarada de 
profeta, ele quer ser ouvido por todos. E a música parece ser o melhor caminho. A 
voz de William Blake poderá ser ouvida até pelos ouvidos moucos, mas não estará 
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nas palavras inexatas. Sua poesia será refletida tal qual o tigre que descobre sua 
temível simetria ao mirar o espelho, mas jamais perderá a força de sua unicidade 
plural. 
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Resumo: Este artigo discute um importante aspecto do princípio da variação progressiva: a 
dualidade transformação x desenvolvimento temáticos. O estudo toma como principal referência o 
livro Brahms and the Principle of Developing Variation (FRISCH, 1984), que analisa o emprego 
dessas técnicas em obras selecionadas de Brahms, perfazendo sua trajetória criativa.  O exame dessa 
dualidade em seu aspecto teórico tem como principal finalidade o aprofundamento da discussão sobre 
o conceito da variação progressiva, de modo a trazer elementos mais consistentes para o 
aperfeiçoamento do modelo analítico que será aplicado na pesquisa.   

Palavras-chave: Sonata para violino op. 78 de Brahms. Sonata para violino Op.14 de Miguéz. 
Análise Derivativa. Variação Progressiva. Transformação e desenvolvimento temático. 

Introdução 

Este artigo integra o capítulo de fundamentação teórica de uma pesquisa de 
doutorado em Música em andamento intitulada O emprego de variação progressiva 
nas sonatas para violino op. 78 de Johannes Brahms e op. 14 de Leopoldo Miguéz, 
dentro do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. O assunto que é aqui focalizado representa um dos aspectos do princípio 
da variação progressiva, elaborado por Arnold Schoenberg, a partir de uma 
concepção orgânica da criação musical.1 Em linhas gerais, a variação progressiva 
corresponde a um conjunto de técnicas composicionais destinadas, ao menos no caso 
ideal, a extrair o máximo de material de uma unidade musical básica, por intermédio 
de processos derivativos contínuos (em suma, variações sobre variações), resultando 
em crescimento gradual, progressivo e orgânico. O artigo toma como principal 
referência o livro Brahms and the Principle of Developing Variation (FRISCH, 
1984), que analisa o emprego dessas técnicas em obras selecionadas de Brahms, 
perfazendo sua trajetória criativa. Em um dos trechos de seu livro, Frisch identifica 
precisamente alguns indicadores de emprego de variação progressiva, entre os quais 
se encontra o tópico que é examinado neste estudo. De acordo com Frisch (1984), a 
música de Brahms em diferentes fases composicionais pode ser caracterizada pela 
presença de dois tipos de procedimentos: "transformação temática" (doravante 
identificado como TT) ou "desenvolvimento temático" (DT), associados a concepções 
composicionais distintas. O exame das características e correlações entre ambos os 
conceitos na prática brahmsiana formam o cerne deste estudo. 

Transformação temática x desenvolvimento temático 

O verbete "Transformação temática" no dicionário Grove informa define o 
termo como um 

processo de modificação de um tema de tal maneira que em um novo 
contexto ele se apresente diferente, porém manifestadamente composto dos 

 
1 Para outras abordagens sobre aspectos relacionados ao mesmo princípio, ver MAYR & ALMADA 
(2016; 2017). 
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mesmos elementos [originais]. Uma variante [do conceito] seria 
'metamorfose temática' (...). Transformação temática pertence acima de 
tudo ao séc.XIX, quando compositores exploraram através dela todas as 
possibilidades de surgiam de um dado tema para [extrair] significado 
dramático ou humano em música vocal e instrumental (MacDONALD, 
2001).2 

Ainda de acordo com o mesmo verbete, a origem desse processo pode ser 
rastreada às danças que integravam as suítes barrocas. A transformação temática 
pode ser encontrada na música de Beethoven (por exemplo, na Sonata Patética 
Sonata e nas várias metamorfoses da Ode à Alegria na Nona Sinfonia), na recorrente 
“Idée Fixe” da Sinfonia Fantástica de Berlioz e, especialmente na Sinfonia Fausto, 
em Les Préludes e na Sonata em Si menor de Liszt. 

Segundo o Frisch (1984, p. 42), em TT um tema transformado retém seu 
contorno melódico original, mas tem mudado seu modo, harmonia, andamento, 
ritmo ou métrica. Tal prática é normalmente atribuída a "Liszt e sua escola, embora 
possa também ser encontrado em Beethoven e Schubert".3 O autor considera como 
um dos mais perfeitos exemplos de TT o tratamento dado por Beethoven ao tema 
principal do terceiro movimento de seu Concerto para Piano op. 37 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Beethoven, Concerto para Piano, op. 37/III – Três manifestações de TT: c.1-6 (a); c.264-
8 (b) coda, c.407-11 (c). Adaptado de FRISCH (1984, p .43). 

O tema principal (Figura 1a), em Dó menor, reaparece no meio do movimento 
(Figura 1b) transfigurado, em outro centro e modo (Mi maior). Na coda (Figura 1c) 
ele é alterado em caráter, métrica e andamento, tornando-se uma "ainda mais 
deslumbrante metamorfose (...), da qual mesmo Liszt teria se orgulhado" (FRISCH, 
1984, p. 43). 

Para Frisch, o desenvolvimento temático difere fundamentalmente da 
transformação temática, já que consiste na contínua modificação de pequenas 

 
2 Process of modifying a theme so that in a new context it is different but yet manifestly made of the 
same elements; a variant term is ‘thematic metamorphosis’ (…). Thematic transformation belongs 
above all to the 19th century, when composers exploited through it the possibilities that arose from 
giving themes dramatic or human significance in instrumental or vocal music. 
3 Liszt and his school, although it is also found in Beethoven and Schubert. 
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unidades motívicas. Tal desenvolvimento pressupõe, portanto, uma transformação 
orgânica e progressiva, por assim dizer, de dentro para fora com a junção de 
pequenos elementos obtidos por processos de derivação. Brahms é o compositor 
mais comumente associado a tal procedimento. O que há de inovador na proposta de 
Frisch é a afirmação que ele também teria feito uso, em diferentes fases de sua 
trajetória, dos recursos de transformação temática. 

 
 

 

Figura 2 - Modelos de transformação temática (a) e desenvolvimento temático (b). 

 

A Figura 2 esquematiza graficamente a representação de ambas as técnicas. 
Enquanto em TT a ideia básica é apresentada em diferentes pontos de uma peça 
reconfigurada em diversos possíveis aspectos (considerando métrica, modo, 
andamento etc.), porém sempre mantendo o formato básico original, em DT novas 
ideias são formadas por transformação gradual de pequenas unidades motívicas, 
eventualmente se tornando referências para derivações subsequentes. 

Frisch examina as primeiras aplicações de DT pelo compositor, e seu 
constante aperfeiçoamento durante suas fases criativas. O autor sustenta ainda que 
Brahms, após um início com emprego de TT, teria retornado a essa prática em 
diversos momentos, combinando-a com a outra, sintetizando-as em seu período de 
maturidade estilística.  

Em uma das obras iniciais de Brahms, a Sonata para Piano op. 5 (1853) 
observa-se, nas considerações de Frisch, o que poderia ser o primeiro uso combinado 
das duas técnicas, embora neste caso TT exerça um papel mais proeminente neste 
caso. 

O procedimento de Brahms é essencialmente o de transformação temática 
(…),  o que aqui toma precedência sobre outras técnicas que Schoenberg viu 
como características de Brahms [i.e., DT]. O primeiro movimento se 
desenrola não como um ensaio em desenvolvimento temático, mas como 
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uma série de estudos discretos característicos sobre um único motivo (Ibid., 
p 39).4 

Logo após a composição do op. 5 (entre 1853 e 1854), Brahms escreveu a 
primeira versão de seu Trio op. 8. O tema principal do primeiro movimento 
representa um extraordinário exemplo de construção econômica e orgânica, pois sua 
estrutura é obtida  através de "contínua reciclagem de um material temático bastante 
conciso",5 como pode ser observado na Figura 3 (que reproduz o ex.18 de Frisch). 

 

 

Figura 3 - Brahms, Trio op. 8/I (versão original) – DT no tema principal, c.1-4. Adaptado de 
FRISCH (1984, p. 59) 

Na sua fase construtiva mais madura, Brahms faz o uso de transformação 
temática se tornar mais sofisticado, mesclando-se ao desenvolvimento temático 
característico. Frisch aponta em seu estudo três outros casos em que tal combinação 
se evidencia: o Quarteto para Piano op. 25 (Ibid., p. 61-75), o Quinteto para Piano 
op. 34 (Ibid., p. 84-86) e na canção O Tod, wie bitter bist Du op. 121/3 (Ibid., p. 150-
153). 

É dessa fase a composição da Sonata op. 78, na qual ambos os procedimentos 
podem ser detectados. 

Transformação e desenvolvimento temático na Sonata op. 78 

A Figura 4 apresenta o trecho inicial do tema do primeiro movimento do op. 
78, cujos motivos formam a base para a construção orgânica e econômica de quase 
todas as demais ideias temáticas da obra. Em outras palavras, o trecho compõe a 
Grundgestalt. 

Com o objetivo de evidenciar o processo de desenvolvimento temático que 
perpassa os três movimentos da sonata, considere-se o fragmento inicial da 
Grundgestalt (destacado no retângulo tracejado), caracterizado pela repetição de 
notas em padrão rítmico. longa-curta-longa (observe-se a variação que se apresenta 
já no terceiro compasso). Sua importância estrutural é revelada pelo fato de ser um 
elemento constante – com variadas configurações – em um grande número de temas. 
A Figura 5 apresenta três de suas elaborações localizadas (indicadas nos retângulos). 
 

 
4 Brahms's procedure in op. 5 is essentially that of thematic transformation (…), which here takes 
precedent over other techniques that Schoenberg saw as characteristic of Brahms [i.e., TD]. The first 
movement unfolds not as an essay in thematic development, but as a series of discrete character 
studies of a single motive. 
5 Continuous recycling of very concise thematic material. 
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Figura 4 - Brahms, Sonata op. 78/I (c.1-4) –  Grundgestalt. 

 

 

 

Figura 5 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de desenvolvimento temático: (a) mov. I, c.61-63; 
(b) mov. II, c.1-4; (c) mov. II, c.24-29. 

Por outro lado, a transformação temática também é contemplada na peça. As 
Figuras 6 e 7 exemplificam o processo com dois casos, baseados claramente em 
metamorfoses de temas previamente estabelecidos. O primeiro caso de 
transformação envolve o próprio tema principal (Figura 6a), a partir do qual é 
construído o tema inicial do terceiro movimento (Figura 6b), que soa nitidamente 
como uma retomada modificada em modo menor. Este, por sua vez, torna-se 
referência para uma nova ideia, dentro do mesmo movimento (Figura 6c).6 

A manifestação mais evidente de transformação temática dentro da obra liga 
o tema principal do segundo movimento e sua evocação metamorfoseada que 

 
6 Entretanto, como reforço da dimensão do desenvolvimento temático, registre-se a constante 
presença do fragmento motívico de notas repetidas em todos os casos, nos mais variados aspectos, 
funcionando como um elemento de ligação, organicidade e coerência. 
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acontece no interior do terceiro movimento, como um episódio inesperado (Figura 
7).  

 

 

 

Figura 6 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de transformação temática:  (a) mov.I, c.1-4; (b) 
mov.III, c.1-2; (c) mov.III, c.84-85. 

 

 

Figura 7 - Brahms, Sonata op. 78/I – Exemplos de transformação temática:  (a) mov.II, c.1-4; (b) 
mov.III, c.84-85. 

Considerações finais 

Embora, numa primeira impressão, transformação e desenvolvimento 
temáticos possam parecer procedimentos antagônicos, o estudo de Frisch demonstra 
que Brahms teria assimilado aos poucos o melhor de ambos os princípios em favor 
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de suas intenções construtivas. Em sua trajetória composicional observa-se um 
equilíbrio oscilante entre transformação e desenvolvimentos temáticos: tendendo 
para o primeiro procedimento no período inicial, para o segundo no intermediário e 
culminando com uma perfeita síntese de ambos nas últimas obras (entre as quais a 
sonata op. 78 é um dos mais representativos exemplos). Podemos considerar, 
portanto, que tal combinação torna se um importante aspecto da variação 
progressiva, fundamento teórico da presente pesquisa.  

Em prosseguimento deste estudo, pretende-se aprofundar a investigação 
sobre ambas as técnicas composicionais, tanto na sonata de Brahms como na de 
Leopoldo Miguéz. 
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Resumo: A pesquisa sobre a textura da obra Variações para Orquestra, op. 30, de Anton Webern, é 
desenvolvida na parceria dos grupos de pesquisa MusMat (UFRJ) e Mus³ (UFPB). Através da 
conjunção de metodologias diversas, pretende-se tanto alcançar uma visão mais profunda de um 
aspecto que atravessa a obra de Webern, mas está, no momento, insuficientemente formalizado, 
quanto o desenvolvimento das próprias ferramentas conceituais envolvidas no trabalho. 
Particionamento Rítmico e Contorno Textural constituem duas delas, desenvolvidas no âmbito do 
grupo de pesquisa MusMat. Resultados preliminares são apresentados. 

Palavras-chave: Análise textural. Análise Particional. Contorno Textural. 

Introdução 

Durante a década de 2000, pesquisas sobre textura e suas aplicações em 
análise e composição musical tiveram amplo desenvolvimento na academia 
brasileira (GENTIL-NUNES, 2017). Dentre os grupos de pesquisa que mais 
produziram material neste campo, os grupos MusMat (UFRJ) e Mus3 (UFPB) se 
destacam e, desde 2012 estabeleceram intercâmbios que redundaram em artigos 
(GUIGUE, 2014; FORTES, 2015; GUIGUE 2018), dissertações (FORTES, 2016) e 
teses em andamento (CABRAL, 2017). 

O presente trabalho adiciona a estes resultados uma colaboração em torno da 
obra Variações para Orquestra, op. 30, de Anton Webern (1941, edição de 1956), 
que foi tema de dois artigos de Didier Guigue (2014 e 2018), e que é abordada aqui a 
partir da Análise Particional – Particionamento Rítmico (GENTIL-NUNES, 2003 e 
2009) e do Contorno Textural (MOREIRA, 2015). Os resultados são preliminares e 
ensejam maior aprofundamento em trabalhos posteriores. 

O trabalho de Guigue aborda, basicamente questões de forma, timbre 
(técnicas de articulações sonoras) e orquestração (através do conceito de Setups), a 
partir do escopo da Estética da Sonoridade (GUIGUE, 2011, ver adiante). 

No Particionamento Rítmico, são consideradas as relações verticais de 
colaboração e contraposição entre partes, em termos de pontos de ataque e durações, 
que são lidas como partições de inteiros, beneficiando-se dos fundamentos e 
ferramentas da Teoria das Partições (ANDREWS, 1984). Essas informações geram 
os índices de dispersão e aglomeração, que refletem o grau de polifonia ou 
massividade de uma configuração textural. Os índices interagem, mas são 
relativamente independentes entre si, de forma que uma concepção binária da 
textura se torna necessariamente implicada. 

O Contorno Textural também trabalha com as partições, definindo um 
ordenamento linear a partir de sua complexidade textural, dentro de um 
determinado conjunto-léxico (conjunto total de partições referentes a uma 
densidade-número pré-determinada). A leitura do posicionamento relativo destas 
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configurações texturais gera um contorno, que então é analisado a partir das 
ferramentas da Teoria do Contorno (MORRIS, 1987 e 1993). 

Análises das Variações para Orquestra, op. 30: altura, ritmo, forma. 

Neil Boynton, eu seu artigo sobre as Variações (1995), relata que Siegfried 
Oehlgiesser foi aluno particular de Webern por seis anos, no período de março de 
1932 a julho de 1938. A análise das Variações de Oehlgiesser concentra-se na 
taxonomia dos motivos empregados (Figura 1), e é considerada a mais importante 
dentre os alunos do compositor. Baseia-se na definição de dois motivos básicos - ax 
(2212/9A10) e by (3126/B236).1 

 

Figura 1 - Motivos básicos de Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956), segundo 
Oehlgiesser (apud BOYNTON, p. 194): ax (2212/9A10) e by (3126/B236). 

Humphrey Searle e Leopold Spinner foram dois outros alunos que deixaram 
análises da peça. Searle se concentrou na inferência das relações seriais entre as 
alturas, e Spinner tematizou a forma da obra como um todo: 

Webern combina as formas clássicas em suas funções estruturais 
fundamentais com uma apresentação polifônica; isso implica na 
qualificação da seção principal como portadora das funções estruturais da 
forma.2 

Webern por si mesmo escreveu poucas anotações de natureza analítica sobre 
as Variações. Em cartas pessoais, ele valorizava mais as questões de forma. 

Formalmente, o resultado geral deveria - como foi planejado - representar 
um tipo de introdução, porém baseada em variações [...]. Minha "abertura" 
é basicamente uma "forma adágio".3 

Webern utilizou para construir a obra dois tipos de variações motívicas 
principais: a retrogradação e a aumentação ou diminuição. Alguns motivos são 
variados simplesmente pela mudança de acento, e em outros parte do valor da nota 
é substituído por uma pausa. 

Boynton (1995) resume as relações motívicas levantadas por Oehlgiesser e a 
estrutura formal sugerida por Webern para construir um quadro geral da peça, que 
é organizada por uma introdução e seis variações, organizadas em dois grupos com 
três variações cada. As variações I e IV apresentam o tema principal, as variações II 
e V são transitivas e a variação III apresenta um tema subsidiário. Na recapitulação, 
formada pelas variações IV a VI, a última seção é considerada simplesmente uma 

 
1 São utilizadas, nesse trabalho, as representações das cromas pelo sistema hexadecimal, onde dó=1, 

dó♯= 1, ré=3 etc. até o si♭ = A e si natural = B.  
2 "Webern... combines the classical forms in their fundamental structural functions with a 
polyphonic presentation; this implies the distinction of the main part as carrier of the structural 
functions of the form." 
3 "Formally the overall result should - as always intended- represent a kind of overture, but on the 
basis of variations [...]. My "overture" is basically an "adagio-form" 
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coda. Na partitura, cada seção é finalizada com uma barra dupla. No Quadro 1, são 
incluídos tanto o número de compassos quanto o número de tésis, seguindo a diretriz 
de Daulhaus (1987, p. 60-61): "o número de tempos fortes pode ser mais significante 
para as proporções da obra do que o número de compassos".4 

Quadro 1 - Estrutura formal de Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956; 
BOYNTON, 1995) 

Seção Compassos N° de compassos N° de tésis 

Introdução – Tema da Variação c. 1-20 20 23 

I – Tema Principal c. 21-55 35 36 

II – Transição c. 56-73 18 18 

III – Tema subsidiário c. 74-109 36 36 

IV – Recapitulação do Tema Principal c. 110-34 25 25 

V – Retransição c. 135-45 11 11 

VI – Coda c. 146-80 35 36 

 Total 180 185 

 
Luigi Nono foi o primeiro a estabelecer correspondências entre a série e o 

ritmo, apontando para o que Deppert descreveria posteriormente como "uma técnica 
de séries rítmicas".5 Dahlhaus também refinou a observação sobre essa relação 
íntima entre melodia e ritmo, e sobre a construção de alturas da obra, que é dirigida 
mais por grupos de quatro notas do que propriamente pela série. 6 Já Dora Hanninen 
(1995) analisa as relações de alturas para além da simples verificação de ordem na 
série, buscando tanto interações locais entre alturas adjacentes, quanto entre aquelas 
conectadas por registro ou por outras formas de afinidade aural. 

Análise das Variações op. 30: textura 

No campo da textura, duas abordagens da Variação op. 30 são apresentadas 
como resultado da interação entre os grupos de pesquisa MusMat (UFRJ) e Mus3 
(UFPB), uma das quais é o objeto do presente trabalho. A primeira, proposta por 
Didier Guigue (2014, 2018), que investiga as combinações instrumentais e 
orquestrais da obra. A segunda, que constitui o presente trabalho em si, focada na 
distribuição das partes instrumentais sob o ponto de vista dos ataques e durações 
simultâneos. Essa análise gera duas metodologias - o Particionamento Rítmico, no 
qual são analisadas diretamente as partições resultantes, e o Contorno Textural, 
onde são observadas as posições relativas das partições, com relação à complexidade 
textural, constituindo assim um contorno, passível por sua vez, de análise de segunda 
ordem. 

 
4 "The number of strong beats would be more significant to the proportions of the work than the 
number of bars". 
5 "a technique of rhythmic rows". 
6 "The basic rhythmic shape for Webern is the four-note group as a closed form, not the series" 
(HANINNEN, 1995). 
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Particionamento Instrumental nas Variações, op. 30: primazia dos 
recursos sonoros 

Em 2014, Didier Guigue inicia uma importante investigação no campo da 
análise textural das Variações op. 30, focado na organização dos recursos sonoros, 
ou seja, configurações instrumentais registradas pelo compositor na partitura. O 
fundamento para essa pesquisa encontra-se em seu livro Estética da Sonoridade 
(GUIGUE, 2011), referencial na literatura da teoria musical no país, onde o autor 
desenvolve uma série de conceitos e ferramentas analíticas voltadas para o 
entendimento do discurso musical a partir de métricas qualitativas e relacionais 
bastante precisas e refletidas. 

A proposta de Guigue para as Variações parte da aplicação da Análise 
Particional (GENTIL-NUNES 2003, 2009) a estruturas chamadas por Guigue de 
Setups. 

Um Setup é uma configuração de instrumentos em um dado momento; os 
Setups são subconjuntos da totalidade dos recursos sonoros elencados pelo 
compositor na sua obra (GUIGUE, 2014b; conferir GUIGUE, 2014a para 
mais detalhes). 

O recurso sonoro é a combinação de vários elementos da escrita instrumental 
que compõem o resultado na forma de um perfil tímbrico. Por exemplo, um som 
produzido por um instrumento determinado, com uma certa técnica instrumental, 
resultando em um timbre bem específico (flauta em frulato, ou violino com arco sul 
ponticello). A identidade entre configurações simultâneas é usada então como 
critério de aglomeração, e o contraste como critério de dispersão7 para avaliar as 
partições internas do Setup em questão (Figura 2). 

Em seu artigo de 2018, Guigue apresenta um relatório final de sua 
investigação, trazendo dados em profusão sobre o tratamento tímbrico e orquestral 
de Webern em sua obra. Guigue conclui que o foco principal da estética weberniana 
se situa na utilização dos recursos sonoros, considerando a restrita gama de materiais 
de altura e ritmo utilizada na peça (uma série e dois padrões rítmicos), em contraste 
com a enorme gama expressiva que a peça evoca. 

Particionamento Rítmico nas Variações, op. 30: permutações 
exaustivas 

O Particionamento Rítmico observa a coincidência de durações e pontos de 
ataque para determinar quantas partes instrumentais estão trabalhando de forma 
conjunta ou contraposta. Essas partes instrumentais compõem, na trama completa, 
configurações texturais que são chamadas na Análise Particional de partições. Os 
índices resultantes da contagem simples das relações de colaboração e contraposição 
dentro de uma partição são chamados, na Análise Particional, de índices de 
aglomeração e dispersão, ou índices (a, d). 

Os índices (a, d) dizem muito a respeito da partição, pois trazem a informação 
sobre o quão massiva ou polifônica essa configuração é. Como se trata de um sistema 
com duas variáveis, as coordenadas podem gerar um gráfico cartesiano, que constitui 
um mapa das partições possíveis a uma determinada formação instrumental. Esse 

 
7 Os índices de aglomeração e dispersão são conceitos matemáticos da Análise Particional que 
denotam o quão uma configuração apresenta internamente situações de identidade ou contraste. 
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gráfico é chamado, na Análise Particional, de particiograma (GENTIL-NUNES, 
2009). 

 

Figura 2 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956): Índices de recursos sonoros 
ordenados por recorrência (decrescente) de Setups (GUIGUE, 2018, p. 120). 
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Um dos resultados da análise da textura rítmica pelo indexograma é a 
constatação visual de que forma e textura estão intimamente conectadas. As bolhas 
que se apresentam no indexograma transparecem com fidelidade os seccionamentos 
formais das obras representadas. 

É o que acontece no caso das Variações. Na grande forma, o indexograma 
mostra uma forma híbrida <abacac>, coincidindo com as seções analisadas por 
Boynton (op. cit.), trazendo, porém, um agrupamento qualitativo de seções diferente. 
Essa disparidade combina bem com a estética Weberniana, no sentido de incorrer 
em uma combinação distribuída, de forma que nenhuma seção repete exatamente as 
condições globais de qualquer outra (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956), indexograma com seções 
delimitadas por comportamentos texturais, constituindo uma forma híbrida <abacac>. 

As seções a são compostas por pequenos solos, em uma polifonia fina 
(magra). Nas seções a1 e a3 há blocos extremos, atacados subitamente, 
caracterizando, entre as seções a, uma espécie de a-a’-a, uma vez que a seção a2 
não apresenta essa intervenção. 

A seção b, por outro lado, é composta por solos, contrapostos a blocos 
massivos, e o uso constante da partição [1.4]. A situação é de melodia acompanhada. 

Já as seções c apresentam solos contrapostos a blocos mais finos e 
amalgamados entre si - com menor diferenciação, ou seja, tendendo ao heterofônico, 
com predomínio da partição [2.2]. 

A comparação do indexograma da peça com seu gráfico de amplitude (onda) 
e seu espectrograma (energia distribuída entre os parciais do espectro sonoro em 
cada ponto de tempo) fornece uma primeira ideia de como a textura rítmica pode 
impactar ou se fazer corresponder em uma realização instrumental e fonográfica 
(Figura 4). Foi usado, para essa comparação, a gravação da orquestra Staatskapelle 
Dresden, regida por Giuseppe Sinopoli (2010). 

Considerando as divergências temporais decorrentes da interpretação, a 
correspondência global entre o indexograma e o gráfico de amplitude é bastante 
notável, ainda que haja pontos mais esparsos em que a amplitude se apresenta em 
sentido contrário ou indiferente aos índices (a, d) - resultado, certamente, de um 
jogo de dinâmica mais arrojado por parte do compositor. Essa semelhança aponta 
para uma relação direta entre número de partes e dinâmica (independente da 
qualidade massiva ou polifônica entre as partes), de toda forma conhecida como 
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técnica tradicional por compositores e orquestradores, e à qual mesmo Webern, em 
seu arrojamento estético, ainda obedece. 

A relação do indexograma com o espectrograma é mais dúbia. O 
espectrograma, naturalmente, espelha as oscilações dinâmicas do gráfico de 
amplitude. Porém, a alternância com maior regularidade entre as sonoridades de 
espectro mais rico e sonoridades mais opacas é vigente durante toda a peça, e ocorre 
independente das oscilações das partições rítmicas ou amplitude, mesclando-se com 
elas, criando assim um contorno mais difuso.  

 

 

Figura 4 - Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956): comparação entre 
indexograma (a), gráfico de amplitude ou onda (b) e espectrograma (c) a partir de gravação de 

Sinopoli (2010). 

Essa diferença talvez se deva a um tratamento da orquestração e 
instrumentação que pode ser mais bem esclarecido em uma comparação posterior 
do espectrograma com os resultados de Guigue, o que constitui um projeto para 
trabalhos futuros. 

Contorno textural nas Variações op. 30: arcos texturais  

O Contorno Textural (CT – MOREIRA, 2015) resulta da mediação entre a 
Teoria dos Contornos (MORRIS, 1987 e 1993) e a Análise Particional (GENTIL-
NUNES e CARVALHO, 2003, Gentil-Nunes, 2009), fornecendo ferramentas gráficas 
e conceitos originais para o estudo das progressões texturais a partir da curva de 
complexidade da textura em função do tempo. A Teoria dos Contornos, desenvolvida 
principalmente por Robert Morris (op. cit), permite o estabelecimento de relações 
entre diferentes parâmetros musicais, a partir da abstração de seus valores absolutos 
e sua representação através da ordenação numérica ascendente, de tal forma que a 
distância real entre os elementos não adjacentes é relativizada. No CT, as 
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configurações texturais são ordenadas da mais simples, notada como zero, até a mais 
complexa, representada por n-1, no qual n é o número de elementos diferentes.  

A ordenação da sequência das configurações texturais da Variações para 
Orquestra, op. 30, de Webern, resultou no contorno textural apresentado 
graficamente na Figura 5. Praticamente todas as configurações texturais apresentam 
curta duração, com constante alternância de níveis e predominância de saltos, o que 
implica em uma intensa atividade textural de caráter instável. A proximidade de 
repetição de picos de um determinado nível configura áreas de platô virtuais que 
destacam possíveis divisões formais da obra.  

 

 

Figura 5 - Contorno Textural da obra Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

 

 

Figura 6 - Análise das transformações texturais do motivo X no tema inicial da obra Variações 
para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

O nível zero, caracterizado por um instrumento solo (partição [1]), é o mais 
recorrente de toda a obra. Tal fato está relacionado ao possível gesto textural básico 
empregado por Webern, cujo princípio construtivo baseia-se em um arco, similar a 
uma bordadura melódica, iniciado e concluído por um instrumento solo. Já no tema 
inicial da obra nota-se alguns processos de variação empregados por Webern (Figura 
6). O motivo inicial X é constituído por dois platôs de mesma amplitude orientados 
pelo gesto textural básico. As variações desse motivo englobam mudanças de 
amplitude dos arcos, incluindo o afastamento do nível zero, o uso de configurações 
texturais intermediárias entre os pontos do arco e a duração dos pontos do arco, 
resultando no surgimento de picos e platôs. 
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Figura 7 - Condução de timbres e disposições musicais das configurações texturais dos compassos 
iniciais da obra Variações para Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

O vocabulário textural da obra é limitado, se considerar o efetivo orquestral, 
com apenas 29 configurações texturais diferentes, distribuídas em 12 níveis dentre 
os quais nove são constituídos por partições incomparáveis8. A pouca variedade 
textural é compensada pelas variações na combinação de timbres tanto na 
manutenção de uma mesma configuração textural quanto na progressão entre 
configurações diferentes. Nos compassos iniciais, por exemplo, observa-se o 
emprego de conduções de timbres dentro da partição [1], englobando até três 
mudanças sequenciais em um mesmo trecho (Figura 7). Nas mudanças de timbres 
usados nesse trecho também é possível observar dois arcos distintos, formados pelo 
afastamento e retorno das cordas com os demais naipes da orquestra. 

A partir do compasso 33 a textura apresenta uma estabilidade tímbrica com 
uma clara divisão de planos.  O trompete solo é acompanhado por um bloco 
harmônico de quatro sons da celesta e da harpa de maneira que forma o complexo 
harmônico [1], [1.4] e [4], resultantes da alternância e sobreposição dos planos 
texturais. Nesse momento o arco textural é feito tanto pela alternância entre as 
configurações texturais quanto pela quantidade de componentes reais. A entrada das 
cordas no compasso 36, além de realizar outro arco com as partições [1], [12] e [1], 
mantém constante a alternância de componentes reais do trecho anterior, 
preparando a rearticulação da partição [1 4] no compasso 37 com outra configuração 
de timbres (Figura 8).  

 
8 As partições incomparáveis constituem grupos de partições cuja ordenação de complexidade é 
ambígua, o que implica na impossibilidade de definir qual é a mais complexa. Essa propriedade reflete 
a característica de conjunto parcialmente ordenado das partições. No Contorno Textural partições 
incomparáveis recebem o mesmo nível de complexidade, além de um subnível, cujo objetivo é refinar 
a análise indicando o número total de componentes reais da partição, isto é, a quantidade de 
agrupamentos rítmicos diferentes. 
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Conclusões 

O trabalho da análise de textura está em construção, e Webern é um autor que 
pode servir como referência para muitas investigações neste campo, pela sua 
referencialidade como propositor de arrojadas soluções rítmicas, melódicas, 
harmônicas, mas principalmente de orquestração, instrumentação, forma e 
combinações texturais. 

 

 

Figura 8 - Arcos formados pela quantidade de componentes reais na obra Variações para 
Orquestra, op. 30 (WEBERN, 1941/1956). 

No caso das Variações op. 30, a forma e a textura dialogam dentro da mesma 
poética, já conhecida, das relações entre alturas e ritmos: em um regime distributivo 
que tende à exaustão, no sentido de apresentar todas as combinações possíveis entre 
as diversas possibilidades composicionais, ou pelo menos a maioria delas. Os 
conteúdos motívicos que caracterizam a organização das seções segundo Boynton 
são apresentados cada vez dentro de um contexto textural diferente, de forma que 
sempre se está ouvindo algo que não se repete de forma idêntica em qualquer outro 
momento da peça. 

Muitas questões ficam em aberto para trabalhos futuros. Algumas delas são: 
a comparação entre a organização de Setups e o espectrograma da peça, a 
investigação do tratamento da série em relação ao particionamento rítmico e o 
estudo comparativo das distribuições de contorno textural das Variações e outras 
peças do mesmo autor. 
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Resumo: No presente artigo é discutida uma prática de organização das alturas, chamada de 
Carrossel, utilizada na composição da peça Variações para fagote e orquestra, do presente autor. O 
Carrossel não pretende ser um procedimento absolutamente inovador, uma vez que é baseado no 
conceito de Ciclos Harmônicos, parte integrante da linguagem tonal no período da prática comum da 
música de concerto. Além disso, relaciona-se diretamente com o já difundido trabalho de 
planejamento harmônico por matrizes, proposto por Robert Morris em seu livro Composition with 
Pitch-Classes, vinculado à Teoria Pós-Tonal. Por outro lado, o Carrossel propõe algumas questões 
que são de interesse para uma linguagem pós-moderna e eclética - entre elas, a conciliação entre 
diferentes estéticas harmônicas (tonal, modal, serial) em um único sistema, com a preservação da 
unidade poiética (o que as técnicas escolares consagradas, como a harmonia tonal ou o serialismo, 
nem sempre permitem). Coloca também em relevância a articulação mais consciente do ritmo 
harmônico (entendido no sentido mais amplo, duracional) para a recepção e produção de novas obras. 
É discutida também a condução atonal de vozes baseada nos conceitos de portamento e ressonância, 
de Edmond Costère. 

Palavras-chave: Ciclos harmônicos. Carrossel. Variações para fagote e orquestra. Composição. 
Análise Harmônica. 

Introdução 

Uma das características mais pronunciadas e, ao mesmo tempo subliminar, 
da música de concerto (e de gêneros musicais que se utilizam de práticas 
harmônicas) é a enunciação reiterada de sequências finitas de acordes, com 
finalidade de promover um centro ou hierarquia tonal, estabelecidos então como 
paradigma para articular eventuais afastamentos, desvios ou adiamentos.1 Os estilos 
tonais e modais predominantemente diatônicos contam com um repertório mais 
limitado de alturas e intervalos para a construção de seu discurso do que os estilos 
cromáticos; de forma que o retorno a estruturas cordais pré-determinadas e a tipos 
específicos de pontuação harmônico-morfológica são inevitáveis (HURON & 
VELTMAN, 2006). Por outro lado, a tonalidade clássica, mesmo em seus 
encaminhamentos mais ousados em direção ao cromatismo, só é inteligível dentro 
de uma perspectiva cíclica – ou seja, enquanto há um retorno periódico a harmonias 
tônicas, em versões básicas ou derivadas (KARPINSKI, 1995; COHN, 1996; RICCI, 
2000; ITZKOVITZ et al., 2006; WOOLHOUSE & CROSS, 2010).2 

No campo da música serial, por outro lado, a perspectiva cíclica se apresenta 
como recorrência periódica de sequências de altura ou de intervalos em uma ordem 

 
1 O uso de padrões recorrentes no estabelecimento de expectativas e eventuais desvios é um dos pilares 
da teoria de significação musical de Leonard Meyer (MEYER, 1956; LOUI & WESSEL, 2007; PEARCE 
& WIGGINS, 2012). O aspecto mais importante para o presente trabalho é a ideia de período, ou seja, 
o retorno recorrente de um determinado material - nesse caso, uma entidade harmônica (acorde, 
conjunto, intervalos, alturas, classes de alturas). 
2 A expressão ciclo harmônico é usada por alguns autores para indicar progressões harmônicas onde 
um intervalo específico é aplicado recorrentemente para produzir transposições sucessivas de um 
mesmo acorde ou grupos de acordes. No presente trabalho, será considerado apenas o caso especial 
de T=0, ou seja, a recorrência de um grupo de acordes sem transposição, o que pode ser chamado 
também de circuito (walk) harmônico (ITZKOVITZ et al., 2006, p. 123). 
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pré-definida, ou derivada de alguma ordem já estabelecida (LAMBERT, 1990; 
STRAUS, 1999; GOLLIN, 2007). 

No presente artigo, apresentamos uma proposta de planejamento 
composicional envolvendo o aspecto da altura e dos ciclos harmônicos na peça 
Variações para fagote e orquestra, do presente autor (GENTIL-NUNES, 2014). A 
ideia é discutir alguns aspectos relacionados à articulação do ritmo harmônico em 
um contexto pós-tonal e como este recurso pode se refletir, a partir de uma estrutura 
poética forte,3 em resultados estéticos diversos e contrastantes. 

No presente trabalho é abordada a dualidade entre duas visões históricas 
sobre organização de alturas – a estruturação de ciclos harmônicos em níveis 
hierárquicos, própria do tonalismo, e a estruturação a partir de uma sequência fixa 
de alturas ou intervalos e suas derivações, de forma não necessariamente linear, 
presente na proposta do serialismo. Essa aparente oposição, ainda que desenvolvida 
dentro de um contexto comum (a música de concerto moderna), ocupou estetas e 
teóricos do mesmo modernismo durante o século XX, principalmente até a década 
de 1970. A partir da década de 1980, a questão foi perdendo força, simultaneamente 
à disseminação da teoria pós-tonal e da aparente superação estética dos movimentos 
de vanguarda (KRAMER, 2016).  

Ainda assim, a questão é retomada aqui, na apresentação de uma técnica, 
pessoal e híbrida, de organização de alturas, denominada Carrossel, usada na 
composição Variações para fagote e orquestra (op. cit.). A singularidade da técnica 
é fundamentada mais pela combinação de conceitos de ambas as vertentes do que 
propriamente pela formulação de procedimentos inovadores. Por outro lado, ela 
aponta para soluções de alguns problemas relativos à manutenção da unidade 
harmônica na obra, à economia de recursos harmônicos (visando a agilização do 
processo de estruturação das alturas durante o planejamento e realização 
composicionais) e à flexibilidade e liberdade no desenvolvimento da textura musical. 

Estruturas básicas dos ciclos harmônicos tonais 

O conceito de tonalidade estrutural foi cunhado por Carol Krumhansl (1990), 
no âmbito da psicologia cognitiva, e versa sobre a maneira como as alturas se 
relacionam para a construção de um contexto tonal ou cêntrico. A altura tônica é 
percebida por músicos como aquela que soa como mais estável ou mais completa 
(HURON & VELTMAN, 2006). As condições que estabelecem a altura tônica e suas 
relações com as outras alturas são múltiplas (entre elas, estão a proximidade de 
frequência, o acento métrico, a duração acumulada de cada altura, além de outros 
esquemas de nível mais amplo - Ibid., p. 35) e fazem parte das  técnicas históricas de 
estruturação cíclica da harmonia, seja na formação de unidades harmônicas básicas 
funcionais (no sentido riemanniano – ver LEWIN 1982, 2004), seja na construção 
de sequências harmônicas específicas, para obras individuais (chaconas, por 
exemplo).  

O retorno periódico de uma determinada altura ou harmonia tônica é uma das 
características mais proeminentes da tonalidade estrutural. Seu período pode variar 
em duração (mais curto ou mais longo) e em proporção (regular ou irregular), de 
acordo com o estilo tonal.4 Eventualmente, o caminho de retorno à tônica não se 

 
3 O termo forte é usado como sinônimo de estável, ou seja, seguido à risca durante o processo 
composicional. 
4 Um estudo aprofundado de como as progressões harmônicas podem se estender ou se prolongar a 
partir de um repertório básico de funções é fornecido pelo livro clássico de Wallace Berry (1976, pp. 
47-50). Outros autores clássicos de matriz Schenkeriana, como, por exemplo, Felix Salzer 
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restringe apenas a uma altura ou harmonia, mas se expande para uma sequência de 
alturas ou harmonias, apresentada de forma recorrente, constituindo assim um fator 
estruturante mais complexo.  

Algumas formas musicais têm esse recurso como princípio básico, como as 
formas de Variações e, mais especificamente, a Chacona. Um dos exemplos mais 
discutidos desse tipo de organização é o da Partita no. 2, de J. S. Bach (1720/1879 - 
Figura 1).  

 

Figura 1 – Partita para violino no. 2 em Ré menor, BWV 1004, V - Chaconne (BACH, 1720/1879): 
a) primeira seção (c. 1-11), com ritmo harmônico distribuído metricamente com acento no segundo 

tempo (durações [1 2] e  [3]), e período de dois compassos para o retorno da função tônica 
(compassos pares); e b) redução da estrutura inicial (Tema, c. 1-4), com linhas e funções principais 

evidenciadas. 

O retorno da função tônica se dá em períodos regulares de dois compassos 
(Figura 1a, c. 2, 4, 6, 8, e 10), uma vez que o Tema (c. 1-4) dura 4 compassos e já 
contém dentro de si duas ocorrências. O retorno periódico não é uma característica 
obrigatória do discurso tonal, mas é muito usado em vários subgêneros da música de 
concerto e em algumas práticas musicais derivadas da tradição tonal, como a música 
pop, como aponta Guy Capuzzo (2014). 

A estrutura harmônica do Tema da Chacona de J. S. Bach é construída a partir 
da combinação de intervalos de grau conjunto, em arranjo horizontal, que criam 
sucessões de linhas (entendidas como progressões parcimoniosas estabelecidas por 
alturas, consecutivas ou não), majoritariamente descendentes, e de harmonias 
(simultaneidades), construídas a partir de terças superpostas (formando, assim, 
terças, quintas e, eventualmente, sétimas). Esses são elementos que vão contribuir 
para a constituição dos conceitos schenkerianos de Ursatz e Urlinie, e que podem ser 

 
(1952/1982), ofereceram inúmeros exemplos de como progressões básicas no repertório de concerto 
são prolongadas por funções acessórias e recursos de ampliação harmônica.  
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melhor entendidas em um processo de redução (Figura 1b). Assim como o baixo 
desenha as fundamentais da Ursatz (i-V-i) na voz inferior, várias linhas de perfil 
descendente são apresentadas nas vozes superior e intermediárias: 

1)  A linha 8-7-5-6-4-3 (começando como um dobramento da fundamental de I 
e descendo até a terça do acorde final). 

2) A linha 3-4-3-2-1 (começando com uma bordadura da terça do acorde I e 
caminhando para a fundamental do acorde final, se fundindo com a linha 3). 

3) A linha 5-4-3-2-1 (começando na quinta do acorde I e caminhando para a 
fundamental do acorde final, se fundindo com a linha 2). 

Na fundamental do V, na voz inferior, há uma estrutura de gap-fill, ou seja, o 
intervalo de terça, formado pelos graus melódicos 6 e 4, recebe seu fechamento 
(closura) com a entrada consecutiva do grau 5, que, de uma forma retroativa, cumpre 
uma função de preenchimento (MEYER, 1956, pp. 130-135, LESTER, 1982, pp. 3-13, 
GENTIL-NUNES, 2009, pp. 106-115). Lester considera que um gap-fill imediato, de 
terça (diatônica), seguida de closura (fechamento), não chega a constituir uma nova 
linha, mas apenas adiciona um nó à linha em curso. Esse paradigma será aproveitado 
adiante na técnica do Carrossel. 

A progressão de funções harmônicas do discurso tonalista pode ser 
apresentada como um vetor linear, um grafo ou uma matriz, dependendo de seus 
circuitos internos. Alguns autores têm proposto representações desses ciclos, 
geradores potenciais de uma gramática tonal (Figura 2). 

 

Figura 2 – Gramática tonal simplificada (MORRIS, 1995, p. 340) 

 O ciclo tonal do modo Maior, por exemplo, é resultado, em grande parte, da 
cumulação de caminhos melódicos preferenciais, resultantes da própria estrutura da 
escala e das relações de estabilidade e instabilidade interna, decorrente das relações 
de cada altura com a harmonia tônica (Figura 3). As alturas do campo funcional da 
tônica (T) são relativamente estáveis, por manterem relação de proporção 
harmônica simples de frequências com a altura tônica e não têm restrição de 
condução (alturas 1, 3 e 5 da escala), podendo saltar estruturalmente para qualquer 
outra. As alturas restantes são mais instáveis e tendem, dentro da prática comum, a 
ser conduzidas (considerando apenas as linhas estruturais) para as alturas estáveis. 
Essas conduções se dão por movimentos escalares, graus conjuntos - o que será 
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chamado, a partir de agora por relações de portamento.5 Nesse campo, estão as 
alturas que se relacionam por relações de proximidade imediata de registro com a 
altura tônica (campo funcional D, alturas 2 e 7 da escala) e as alturas que se 
relacionam mais indiretamente com a altura tônica (campo funcional S, alturas 4 e 
6 da escala), por formarem relações de portamento apenas com as outras alturas do 
campo funcional T que não a própria tônica.6 

 

Figura 3 – Condução parcimoniosa preferencial das alturas no modo Maior. As alturas do campo 
funcional T (1, 3, e 5, , representadas  por notas  brancas)  são estáveis, enquanto as restantes são 

instáveis (representadas por notas pretas): alturas 2 e 7 da escala (relacionadas ao campo funcional 
D) e alturas 4 e 6 da escala (relacionadas ao campo funcional S). As alturas instáveis tendem a ser 

conduzidas parcimoniosamente para a estáveis, que por sua vez não têm nenhuma restrição de 
condução. As conduções mais frequentes (por semitom ou para alturas vizinhas mais fortes 

harmonicamente) têm suas setas enfatizadas (concepção original do presente autor). 

 

Figura 4 – Condução parcimoniosa preferencial das alturas no modo Maior, distribuídas em uma 
progressão harmônica tonal estilizada, com funções indicadas na parte superior. As setas cheias na 
partitura correspondem às conduções lineares envolvidas na estrutura da própria escala (ver Figura 

3); a seta tracejada indica uma condução linear circunstancial, de um intervalo de ressonância 
indireta (6a. menor, I) para um intervalo de ressonância direta (5a. justa, R). 7 Na linha das funções, 

o colchete entre T e T/3 indica prolongamento harmônico, enquanto as setas entre S6, D7 e T 
indicam relações de preparação (prefixação), causadas pelas relações de portamento envolvidas 

(concepção original do presente autor). 

Ao organizar esses passos em vozes independentes, conduzidas 
parcimoniosamente, esses movimentos escalares estruturais tornam-se parte 
integrante do sentido de cada função harmônica. A Figura 4, por exemplo, apresenta 

 
5 O termo foi cunhado por Edmond Costère (1954, p. 66), e em sua formulação inicial inclui apenas o 
intervalo de semitom. No presente trabalho, serão considerados intervalos de portamento tanto o 
intervalo de semitom como o de tom, seguindo o paradigma de Lester (1982, p. 6). 
6 É usada aqui a notação clássica, riemanniana, das funções harmônicas, relativas à Tônica (T), 
Subdominante (S) e Dominante (D) primárias. 
7 Ver definição dos conceitos de ressonância direta (R) e ressonância indireta (I) adiante. 
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uma progressão harmônica tonal estilizada, onde as alturas instáveis (cabeças de 
nota pretas) caminham linearmente para as alturas estáveis (cabeças de nota 
brancas), constituindo assim as funções harmônicas S6 e D7, bem como suas relações 
de prefixação ou preparação: S como prefixo de D, que por sua vez é prefixo de T. 

A relação entre T/3 e S6 também envolve uma preparação, mas de uma 
natureza diferente - há um intervalo mais tenso, provocado pela inversão do acorde 
(a sexta menor entre as vozes extremas) que se encaminha para um intervalo mais 
estável (a quinta justa; ambos os intervalos estão marcados na Figura 4 por arcos 
verticais pontilhados). Ainda que os dois intervalos sejam considerados consonantes 
dentro da prática comum, esta sucessão tem característica semelhante à progressão 
D7 → T, de resolução harmônica ou prefixação (daí sua possível interpretação como 
dominante secundária da subdominante, ainda que não esteja presente a nota si♭, 
necessária para constituir inequivocamente essa função). Sua motivação, porém, não 
provém da escala primária, estrutural, mas sim de uma característica puramente 
intervalar que nos interessa particularmente para a construção do Carrossel. 

Progressões intervalares atonais aplicadas no Carrossel8 

Para a constituição do Carrossel, duas categorias de intervalos são 
estabelecidas através dos termos portamento e ressonância, retirados do trabalho 
de Costère (1954). O portamento é definido pela proximidade de registro e cria 
conexões horizontais, caracterizadas pela sucessividade (no presente trabalho, o 
portamento é expandido para abarcar tanto a segunda menor quanto a maior, 
seguindo a tradição tonalista, que usa ambos para a constituição de escalas, sendo 
que Costère considera como portamento apenas a segunda menor; ver BERRY, 1976, 
p. 262 e MORRIS, 1998). A ressonância, por outro lado, é definida pelo grau de 
simplicidade da proporção harmônica entre alturas simultâneas (com ênfase nos 
parciais de 2 a 6 da série harmônica, bem como os seus dobramentos), que confere 
aos intervalos a fusão vertical, ou seja, a possibilidade da compreensão dos 
componentes sonoros em uma unidade harmônica mais inteligível (TENNEY e 
POLANSKY, 1980, p. 205). 

Os dois intervalos tratados na seção anterior e indicados na Figura 4 com 
linhas pontilhadas (sexta menor e quinta justa), estão ambos caracterizados como 
ressonâncias, pela sua posição na série harmônica - a sexta menor como proporção 
8/5 e a quinta justa como proporção 3/2. No entanto, há uma diferença importante 
na localização da potência de 2 (doravante, 2x), que representa o dobramento da 
fundamental da série (no caso, as proporções 8 em 8/5 e 2 em 3/2). A sexta menor 
tem 2x (8 em 8/5) como elemento mais agudo, enquanto a quinta justa como 
elemento mais grave (2 em 3/2). Os intervalos que têm 2x como elemento grave são 
considerados mais estáveis dentro do escopo do Carrossel, pois o arranjo intervalar 
mimetiza a própria estrutura da série harmônica, que tem em sua base justamente 
as primeiras potências de 2 (parciais 1 e 2, ou seja, 20 e 21). Os intervalos que têm 2x 
como elemento agudo apresentam-se, de certa forma, como intervalos “invertidos”, 
em que as séries harmônicas das duas alturas não coincidem, gerando assim maior 
nível de batimento. Essa diferença caracterizará, no presente trabalho, a distinção 
entre ressonâncias diretas (R) e indiretas (I).9 

 
8 O termo atonal aqui é usado apenas no sentido metodológico - ausência de referenciamento a uma 
escala ou modo pré-definido (RAHN, 1980, p. 1). 
9 Há uma clara inspiração, aqui, nos termos consonância direta e consonância indireta, formulados 
por Arnold Schoenberg em um sentido um pouco mais amplo, como “imitações do som fundamental” 
e “imitações das imitações”, respectivamente (ver ARNDT, 2018, p. 96 e 99 e SCHOENBERG, 



Ciclos harmônicos e a técnica do Carrossel 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 46 
 

 

Por exemplo, no caso da sexta menor mi-dó, a série harmônica da altura mi 

inclui os parciais 3 (si) e 5 (sol♯) que formam relações de portamento com a altura 
superior, dó, ou seus parciais (Figura 5a). No caso da quinta justa fá-dó, por outro 
lado, a altura aguda dó e seus parciais encaixam-se perfeitamente na série 
harmônica da fundamental fá, (produzindo quintas ou décimas segundas) 
constituindo assim uma sonoridade com menos batimentos do que a anterior (por 
essa razão, considerado mais simples dentro do escopo do presente trabalho - ver 
Figura 5b). Esse contraste tenderá a se disseminar por todos os parciais 
subsequentes, caracterizando mais ainda a diferença entre os dois sons. Desta forma, 
a progressão da sexta menor para a quinta justa é entendida como um caminho de 
uma sonoridade mais complexa para uma mais simples; e se for conduzida de forma 
parcimoniosa, terá plenamente caracterizada sua função de preparação, prefixação 
ou resolução (Figura 5c). 

 

Figura 5 – Comparação entre parciais das alturas componentes dos intervalos de sexta menor (a), 
onde as linhas indicam relações de portamento entre os parciais dos dois sons envolvidos no 

intervalo, e quinta justa (b), onde as ligaduras indicam interseções. A condução parcimoniosa entre 
eles (c) confere à sexta menor a função de preparação da quinta justa (concepção original do 

presente autor). 

Essa resolução, no entanto, não ocorre a partir de uma escala pré-definida, 
mas apenas pela progressão de tensão decrescente e pela relação de parcimônia.10 A 
resolução de sexta menor para quinta justa poderia se dar de outras formas; por 
exemplo, ao invés do Mi subir para o Fá, chegando ao intervalo Fá-Dó, o dó poderia 
descer para o Si, chegando ao intervalo Mi-Si. Nesse caso, ao invés de configurar uma 
resolução em Fá (indo para Fá-Dó), estaríamos diante de uma inflexão primária do 
modo de mi eólio (indo para Mi-Si). Se incluirmos outras possibilidades dentro dessa 
proposta, encontraremos um rol finito de possíveis progressões sexta menor - quinta 

justa - no caso, quatro, incluindo a resolução nas quintas Fá♯-Dó♯ e Mi♭-Si♭ (Figura 
6). 

Dentro deste escopo, os intervalos são alocados em quatro categorias, de 
acordo com as relações e qualidades intervalares de portamento e ressonância 
envolvidos entre fundamentais e parciais: 

1) Intervalos de ressonância direta (R): intervalos disjuntos em que 2x é 
o elemento mais grave - 8j, 5j, 3M. 

2) Intervalos de ressonância indireta (I): intervalos disjuntos em que 2x é 
o elemento mais agudo ou não está presente - 4j, 6M, 6m, 3m. 

 
1910/2010, cap. XVII). No presente trabalho, o conceito é utilizado de forma bem mais simplificada, 
apenas para caracterizar progressões básicas entre as convencionadas “consonâncias”, levando em 
conta esse último termo também de forma absolutamente circunscrita.  
10 No presente trabalho, será considerada parcimoniosa qualquer progressão que envolva apenas 
prolongamentos e graus conjuntos (tom ou semitom) em suas conexões horizontais, seguindo o 
paradigma de Lester (1982). 
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3) Intervalos dissonantes (D): intervalos disjuntos de proporção 
complexa (envolvendo relações com índices de 7 para cima) - 7m, 7M, 
9m, 9, 5dim, 4aum.11 

4) Intervalos de portamento (P): intervalos conjuntos (no presente 
trabalho, semitom ou tom).12 

 

Figura 6 – Quatro soluções para progressões decrescentes atonais 6m-5j a partir da sexta E-C. 
Cada voz caminha apenas por relações de prolongamento (ligadura) ou portamento (P). 

 

Figura 7 – Seis soluções (não exaustivas) para progressões decrescentes atonais DIR a partir da 
sétima F-E. Cada voz caminha apenas por relações de prolongamento (ligadura) ou portamento (P). 

 

 Figura 8 – Análise dos intervalos envolvidos na progressão harmônica tonal estilizada 
da Figura 4. Os intervalos são marcados pelas vozes envolvidas (S, A, T, B) e classificados no padrão 
P-D-I-R.  Os intervalos são coloridos seguindo essa mesma ordem, onde R é o nível intervalar mais 

relaxado e P o mais tenso harmonicamente. As progressões decrescentes (PI, DI, IR e DR) são 
marcadas com linhas mais espessas. A função D7 acumula o maior pico de tensão harmônica e o 

maior número de resoluções decrescentes na passagem para T. 

A partir dessa perspectiva, são propostas sequências de conduções 
intervalares parcimoniosas atonais, onde há um controle da flutuação harmônica 
semelhante à usada em estruturas do tonalismo, mas sem a necessidade de 
atrelamento a uma escala diatônica pré-definida. Esse tipo de condução será 

 
11 A inclusão de intervalos aumentados e diminutos homófonos a intervalos consonantes como 
intervalos dissonantes - como a quinta aumentada (proporção 11/7), por exemplo, que poderia ser 
lida no sistema 12 EDO (Equal Divisions of the Octave) como sexta menor (proporção 8/5) - é 
plausível em alguns contextos, ainda que a questão em si envolva discussões acústicas e estéticas que 
transcendem o escopo do presente artigo). 
12 A discussão sobre a possível amplitude máxima de um intervalo conjunto também está fora do 
escopo do presente trabalho, que se restringe à poética da obra Variações, onde foi usado o paradigma 
mais tradicional (LESTER, 1982). 
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importante, mais adiante, para a construção do Carrossel. Na Figura 7, por exemplo, 
são fornecidas várias soluções para a progressão decrescente DIR. Cada voz caminha 
por relações de portamento (P) ou prolongamento e os intervalos são 
gradativamente destensionados, fechando assim estruturas cadenciais, de acordo 
com cada caso.13 

Da mesma forma, é possível avaliar as relações intervalares em contextos 
tonais, para verificar os pontos onde a condução linear é mais crítica ou sofre maior 
coerção, seguindo a escala decrescente PDIR, onde os intervalos P são os 
harmonicamente mais tensos e os intervalos R são os mais relaxados. Por exemplo, 
a progressão básica mostrada anteriormente na Figura 4 apresenta o maior número 
de intervalos tensos na função D7, e o maior número de resoluções decrescentes na 
passagem D7-T (o que é esperado no contexto da prática comum). Nesse caso, o 
recurso à análise intervalar (independente de uma referência a uma escala diatônica 
pré-definida) também se aplica ao contexto, onde essa mesma escala é utilizada, sem 
prejuízo da análise final (Figura 8). 

Distinção entre ciclos harmônicos na música tonal e serial e o Carrossel 

Na música serial, o ciclo harmônico é substituído por sequências recorrentes 
de alturas ou intervalos, derivados em algum grau de uma série. É no retorno de 
padrões intervalares, em formas literais ou transformadas, que é constituída então a 
unidade poiética harmônica. 

No discurso tonalista, os procedimentos de superfície, tais como notas 
melódicas, são derivadas de estruturas intervalares baseadas nas relações de 
portamento (tricordes 012, 013, 024); diferente das estruturas harmônicas, mais 
profundas, na qual predominam as relações de ressonância (tricordes 027, 036, 
048). Já no serialismo, as unidades de superfície e estrutura são, via de regra, 
geradas pelo mesmo material intervalar, ou por derivações mais ou menos 
canônicas; daí a preferência, dentro do estilo, por formações cordais híbridas, onde 
as relações de portamento e ressonância estão combinados verticalmente dentro do 
próprio conjunto (tricordes 013, 014, 016 e 026, por exemplo). 

O ciclo harmônico do serialismo tem características diferentes de sua 
contrapartida tonal. As alturas da série são aproveitadas de forma mais isonômica, 
ou seja, a hierarquia entre elas é muito atenuada e, em alguns casos, inexistente. 
Todas as alturas são relacionadas, direta ou indiretamente, à série; a superfície e a 
estrutura se aproximam e se confundem. 

Em 3 Lieder für Sopran, Klarinette und Gitarre, Op.18, por exemplo, Webern 
expõe o material temático através de cinco ocorrências sucessivas da série em sua 
versão original (T0P: <0B58A9341726>), sem nenhuma transformação (Figura 9). O 
período de recorrência da série é flagrantemente irregular: as durações aproximadas 
das entradas, em beats, formam o vetor <5 2,5 2,5 2 2>, sendo que as entradas 
apresentam intersecções e superposições entre si. Ou seja, a delimitação das entradas 
(em todos os casos, diagonal) talvez não seja tão importante quanto a sequência em 
si dos intervalos, incluindo a passagem de retorno à altura ou intervalo inicial.14 

 
13 Dentro da proposta apresentada, cada intervalo tem um número específico e finito de possíveis 
conduções decrescentes (ou crescentes), e cada progressão também tem um número finito de 
soluções. A utilização da enumeração exaustiva dessas possibilidades como ferramenta criativa será 
abordada em trabalhos futuros.  
14 Para uma análise detalhada da obra e das transformações e relações da série com a textura e a 
morfologia, ver Mark Sallmen, 2002/2003. 
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O reaproveitamento de motivos ou elementos fraseológicos fica condicionado 
ao contexto de uso da série. Ou seja, nesse contexto, há um trabalho meticuloso de 
composição, onde os desenhos precisam se combinar perfeitamente com os 
intervalos, para propiciar o efeito estético próprio do estilo; bem diferente do 
funcionamento do tonalismo, onde há um trabalho de adaptação dos elementos 
fraseológicos aos diversos contextos harmônicos, funcionais, através de uso de notas 
de superfície (melódicas) e de alteração dos perfis intervalares. 

Quatro propriedades harmônicas são destacadas aqui, por ocorrerem de 
formas distintas no ciclo harmônico tonal e serial, visando a caracterização da técnica 
do Carrossel: a hierarquização, a periodicidade, a adaptabilidade e a 
concomitância. 

A hierarquização diz respeito à distinção entre superfície e estrutura. No caso 
do discurso tonal, são priorizados os intervalos de portamento na superfície e de 
ressonância na estrutura, enquanto no serialismo os intervalos da série são usados 
indistintamente para gerar elementos cordais, lineares, ou distribuídos por planos 
diversos. 

 
 

 Figura 9 –3 Lieder für Sopran, Klarinette und Gitarre, Op.18 (WEBERN, 1925/1927, 
c. 1-5), realizações da série principal no verso 1 (SALLMEN, 2002/2003, p. 140). 
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A periodicidade diz respeito ao ritmo harmônico, que no caso do discurso 
tonal é relativamente regular (principalmente com relação à estrutura harmônica) e 
atrelado à métrica. No caso do serialismo, a sequência de intervalos da série ocorre 
por sobre a métrica, de forma mais independente e, pela distribuição indiferenciada 
entre vertical e horizontal, o ciclo serial (retorno dos intervalos iniciais) pode ser 
articulado de forma mais rápida ou mais lenta, de acordo com a situação musical. 

A adaptabilidade é uma característica tonal na qual é possível reproduzir o 
mesmo contorno com alturas diferentes, havendo diversas opções de realização 
dentro do mesmo contexto harmônico; utilizando-se de notas melódicas, ou alturas 
da função harmônica em curso, o que é comum na prática tonal. No caso do 
serialismo, dependendo da localização das alturas na série, o contorno intervalar de 
um determinado elemento fraseológico pode ficar bastante condicionado, criando 
assim um trabalho mais estrito, que exige planejamento mais meticuloso em relação 
à distribuição dos intervalos por parte do compositor. 

Finalmente, a concomitância refere-se à concepção tonal na qual o elemento 
poiético é ouvido necessariamente por inteiro, em um bloco temporal integral, ou 
pode se dividir verticalmente. As funções harmônicas tonais (Tônica, Dominante, 
Subdominante), por exemplo, não podem acontecer simultaneamente. Seu 
entendimento sempre é monolítico e sucessivo. No serialismo, por outro lado, 
versões diferentes da série podem ser expostas simultaneamente, ou apresentar 
intersecções verticais. A lógica é mais modular e privilegia os intervalos. 

 
Variações e a proposta do Carrossel 

A peça Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014) foi 
dedicada ao fagotista Aloysio Fagerlande e teve sua estreia em 2014, pela Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF, com regência de Tobias Volkmann, no Centro de Artes 
UFF (MEDEIROS, 2016). No mesmo ano, a peça foi incluída no CD Orquestra 
Sinfônica Nacional da UFF interpreta Compositores de Hoje, da produtora A CASA 
Estúdio, dirigida pelo compositor Sérgio Roberto de Oliveira (OLIVEIRA, 2014). O 
lançamento do CD se deu na Sala Cecília Meireles, em outubro de 2014. 
 Variações foi concebida a partir de alguns pressupostos estéticos, que 
fundamentaram as opções poéticas descritas adiante.  

1. Atematismo – ou seja, a construção de um discurso não direcionado por 
relações temáticas ou motívicas, e de caráter mais processual que formal.  

2. Ecletismo - uso de linguagens harmônicas e rítmicas contrastantes entre 
si e fragmentadas internamente. 

3. Foco na textura e nas cores orquestrais. 
4. Adequação da escrita instrumental para um resultado que não fugisse de 

uma linguagem mais tradicional (técnicas de emissão e produção de som 
usadas na prática diária das orquestras em geral), incluindo aí o sistema 
cromático (12 EDO) e o uso de timbres e gestos tradicionais. 

5. Unidade poiética e estrutural fortes, visando uma comunicabilidade em 
nível mais profundo que imediato, sustentada, principalmente, pelo 
planejamento harmônico, formal e textural.15 

 
15 O planejamento formal de Variações é baseado no conceito de Quadro (KRAUSS, 1985, p. 8-22) 
complementar ao uso do Carrossel, e será abordado em trabalhos posteriores. 
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O Carrossel em si é constituído como uma sequência cíclica de sonoridades 
harmônicas, chamadas doravante de funções16 (normalmente, conjuntos de 4 a 8 
alturas), conectadas por relações parcimoniosas, formando tanto uma série de 
sonâncias quanto uma série de alturas, uma vez que cada uma das linhas horizontais 
(resultantes da condução das sonâncias) é continuada em outra “voz” na retomada 
do ciclo, formando assim uma estrutura espiral infinita. No caso da peça Variações 
para fagote e orquestra, são utilizados 12 tetracordes básicos, o que gera uma série 
cíclica de 41 alturas (desconsiderando-se eventuais prolongamentos), que são 
apresentadas de forma fixa em toda a obra, sem sofrer nenhuma operação canônica 
(transposição, inversão, retrogradação). Nesse sentido, diferenciando-se 
radicalmente da prática serialista (Figura 10). 

 

Figura 10 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel. a) 
Progressão de 12 tetracordes (notas brancas) com alturas de coloração (notas pretas) e rótulos de 

funções (ALA).  b) Série implícita de 41 cromas, derivada da progressão decorrente da conexão 
entre as linhas (L4 a L1). São indicados, para cada altura, os rótulos de função. Algumas alturas são 

prolongadas entre funções consecutivas. Colchetes e ligaduras indicam relações de gap-fill no 
desenvolvimento linear. Alguns gaps são compensados em vozes complementares (cabeças de notas 

pequenas). 

A organização do Carrossel tem caráter hierárquico. As alturas estruturais, em 
notas brancas, constituem ao mesmo tempo um repertório de conduções lineares 
(adjacências horizontais) e de combinações harmônicas (adjacências verticais). Por 
exemplo, a altura Dó, dentro do núcleo estrutural, tem três ocorrências - nas funções 
A, F e L (Figura 10a). Nas progressões A-B e L-A, ela é conduzida linearmente para a 

altura Ré. Na progressão F-G, por outro lado, ela é conduzida para a altura Ré♭. Ou 
seja, no tecido harmônico da obra Variações, todas as alturas Dó serão conduzidas 

invariavelmente para Ré ou Ré♭, sendo excluídas, dessa forma, qualquer condução 

 
16 As funções, no sentido riemanniano, ocorrem em um espaço cromático (sem equivalência de oitava 
ou intervalar). Aqui, o sentido é alargado, pois há uma seleção de alturas, por adjacência vertical, mas 
o resultado sonoro de uma função do Carrossel pode, a cada ocorrência, chegar a acordes ou texturas 
harmônicas com fundamentais e sentidos tonais bem diferentes. Por exemplo, a função A (conjunto 
<0972>) pode gerar seleções em p-space que resultam tanto em fôrmas com fundamental Dó ([0 7 
9], por exemplo), quanto Sol ([7 14 21]) ou Ré ([2 7 9]), seguindo o modelo da Teoria dos Conjuntos. 
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linear de Dó para Si ou Si♭. Já a altura Fá♯ aparece em quatro funções (D, E, H, L), 

caminhando linearmente para Fá♮ em 75% dos casos. Na ocorrência da função L, o 

Fá♯ será conduzido para uma altura de coloração, o Mi (nota preta na função B), ou 
possivelmente a nota Sol da Função A, dependendo do registro das alturas. Todas as 
outras alturas recebem tratamento semelhante, sendo atribuídas conduções 
específicas a cada uma. Nesse sentido, o Carrossel funciona como uma rede restritiva 
de conduções, semelhante a um modo tonal, como foi mostrado nas Figuras 1b, 3 e 
4, mas com dimensões extras e condicionadas, uma vez que cada altura tem um perfil 
próprio de conduções e um número específico de ocorrências a cada ciclo, cujas 
progressões acontecem sempre atreladas a um conjunto  específico de alturas. 

O Carrossel constitui também, nesse sentido, um repertório pré-definido de 
fôrmas e intervalos harmônicos, que terão probabilidades específicas de ocorrência 
durante a peça. Serão esses elementos que criarão a ambiência harmônica ou estética 
desejada. 

As alturas de coloração (Figura 10a, notas pretas) têm relação de ressonância 
com suas alturas verticalmente contíguas e servem apenas como suporte acústico em 
determinados momentos da obra, cadenciais ou puramente tímbricos. Não são 
tratadas na obra com a mesma consistência das alturas dos tetracordes estruturais 
no aspecto linear. Funcionam apenas como complementos das sonâncias. 

 

 

Figura 11 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel: matriz 
de transição das conduções parcimoniosas de alturas individuais. 

Considerando essa dimensão probabilística, é possível pensar o Carrossel 
como uma cadeia de Markov, uma vez que a cada giro do ciclo de funções, um número 
estatisticamente consistente das mesmas progressões lineares ocorrerá. No caso de 

Variações, é justamente o passo de Fá♯ para Fá♮ que prevalece - com três ocorrências. 
Seis progressões lineares têm duas ocorrências: Si♭-Dó, Dó-Ré, Fá-Mi, Sol-Fá♯, Lá♭-
Sol e Si-Si♭ (Figura 11). Outras conduções têm uma ou nenhuma ocorrência. Desta 
forma, durante a peça algumas polarizações e centricidades são estabelecidas, sem a 
necessidade de recorrer a uma escala ou modo específico. 
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 A matriz de transição de Variações tem uma distribuição específica, que 
abrange quatro níveis (0, 1, 2 ou 3 ocorrências). Em outras obras, várias 
experimentações e avaliações de resultados levaram a matrizes mais homogêneas ou 
amorfas (todos os intervalos de portamento com o mesmo número de ocorrências, 
por exemplo) ou a matrizes mais direcionadas (com maior número de intervalos, e 
distribuição mais assimétrica de ocorrências entre eles). O aspecto da distribuição 
probabilística interna do Carrossel no planejamento composicional é uma das 
características mais importantes da proposta.17 
 

 

Figura 12 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), Carrossel em 
versão espiralada, ilustrando seu caráter cíclico. As alturas foram coloridas de acordo com o ciclo de 
quintas e seu impacto na orquestração: cores quentes (amarelo, laranja, vermelho) indicam regiões 

com sustenidos, e as frias (verde, azuis, roxo) regiões com bemóis. 

No aspecto vertical, as adjacências se dão pelos intervalos de ressonância 
entre vozes contíguas, com seleção de intervalos, tricordes ou tetracordes. Para 

 
17 Há outros aspectos poiéticos interessantes na distribuição das alturas, como por exemplo a criação 
de áreas tonais distintas dentro do escopo do Carrossel, com centros bem definidos, fazendo com que 
o modo resultante seja caracterizado por uma oscilação constante entre pólos concorrentes - é o caso 
de Tríptico, para violino, clarone e piano, do presente autor (GENTIL-NUNES, 2014/2015). Uma 
outra possibilidade é o uso intertextual de progressões harmônicas de obras pré-existentes, 
incorporando estéticas específicas ou misturando estéticas aparentemente incompatíveis para criar 
ambientes harmônicos originais, caso de Não Fosse Isso…, para canto e ensemble (GENTIL-NUNES, 
2014), onde foram fundidas progressões harmônicas de canções de Gilberto Gil e dos Rolling Stones, 
além de harmonias originais, com escolhas motivadas por referências explícitas embutidas nos 
poemas de Paulo Leminski. De fato, a técnica do Carrossel vem sendo usada pelo presente autor em 
inúmeras obras, desde 1988, com a obra Música do Imbuí, para flauta e orquestra (GENTIL-NUNES, 
1988/2003). Uma revisão diacrônica do uso da técnica será apresentada em trabalhos futuros. 
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formações cordais mais extensas, é possível combinar verticalmente funções 
contíguas, uma vez que elas sempre estarão em posição relativa de portamento - ou 
seja, terão um encaixe vertical plausível, formando sétimas ou nonas com as notas 
do conjunto em posição inferior (nesse caso, é importante manter a inteligibilidade 
de cada fôrma, através da distribuição distinta dos registros, para manter a 
integridade estésica do Carrossel). 

A característica espiralada da estrutura do Carrossel (Figura 12) produz uma 
série de 41 alturas que, consideradas as relações de portamento, incorre 
necessariamente em um desenho unilateral; no caso das Variações, ascendente, o 
que se coloca em contraposição às Urlinien da teoria schenkeriana. A estrutura linear 
é composta por relações de portamento e eventuais nós (indicados por colchetes na 
Figura 10b), provocados por estruturas gap-fill, de terças ou quartas, com 
preenchimentos imediatos (indicados por ligaduras na Figura 10b). A característica 
ascendente é particular da obra, sendo possível arranjos descendentes e até em 
movimentos contrários, formando outras topologias. 

Quadro 1 – Análise dos intervalos envolvidos na progressão harmônica do Carrossel de Variações. 
São indicados apenas os intervalos adjacentes entre as quatro partes envolvidas (1, 2, 3 e 4), uma vez 

que serão os intervalos utilizados com a maior frequência de ocorrências.  Os intervalos são 
classificados no padrão R-I-D-P e coloridos seguindo essa mesma ordem, onde R é o nível 

intervalar mais relaxado e P o mais tenso harmonicamente. As progressões decrescentes (IR, DI, 
PI, PD, DR e suas combinações) são marcadas com linhas mais espessas. 

 A B C D E F G H I J K L A 

1-2 R D R D D I R R I I I D D 

2-3 D R R D I D I P D R R 

3-4 I R R D R R D I R I I D I 

 
 

À medida em que a espiral se desenvolve, os conjuntos tenderão, a cada giro 
do Carrossel, a assumir novos arranjos verticais, com as alturas de cada tricorde se 
revezando nos registros, o que contribui para a riqueza harmônica e compensa, em 
parte, a ausência das transformações canônicas (transposição e inversão, por 
exemplo). 

No desenvolvimento desses arranjos, as qualidades intervalares R e I podem 
eventualmente sofrer permutação, enquanto os intervalos D estarão sempre 
preservados, uma vez que não são afetados qualitativamente pelo ordenamento 
vertical. De qualquer maneira, haverá sempre a prevalência dos intervalos verticais 
formados por vozes adjacentes. A estrutura de tensionamentos e resoluções em cada 
ciclo apresentará, assim, uma estabilidade topográfica constante em termos da 
distribuição de dissonâncias e consonâncias (Quadro 1). 

Na aplicação do Carrossel à escrita instrumental, células adjacentes podem 
ser aproveitadas, horizontal e verticalmente, de forma que a mesma seleção pode 
originar superfícies diferenciadas e, ao mesmo tempo, relacionadas entre si pela 
ordem de alturas e intervalos. Uma mesma seleção pode originar uma parte 
instrumental monofônica, um bloco ou uma harmonia arpejada, como é 
exemplificado na Figura 13. No caso, foram selecionadas as alturas das vozes 3 e 4, 
funções A  G (Figura 13a). Em alguns momentos, funções adjacentes são tratadas 
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como segmentações de série (por exemplo, nas cifras AB e CD, Figura 13b e 13c), 
aproveitando a proximidade horizontal e vertical entre as cromas envolvidas. A 
sequência de funções é respeitada, e há o uso eventual de notas melódicas - apojatura 
forte e fraca (AP ou APF), bordadura (B) e nota de passagem (P), indicadas na Figura 
por cifras inscritas em quadrados. O ritmo harmônico é variável, sendo que em 
alguns trechos, uma função é sustentada por mais tempo, sendo depois seguida de 
uma sequência mais acelerada. É o caso do exemplo da Figura 13c, onde o conjunto 
AB dura quatro tempos e as funções seguintes duram meio tempo. 

 

 

Figura 13 - Exemplos básico de uso de uma mesma seleção do Carrossel de Variações (funções A 
 G, partes 3 e 4), para a produção de superfícies distintas. a) Parte instrumental monofônica. b) 

Bloco. c) Harmonia arpejada. 

A questão do ritmo harmônico na Figura 13c levanta um aspecto importante 
da técnica. O prolongamento das alturas Dó-Lá-Ré (funções AB), com a quinta justa 

destacada e com o uso da bordadura (Si♭), cria uma área com centro na altura Ré, 
com uma possível interpretação como modo de Ré Eólio ou Ré Menor Natural. A 
sequência das funções C a G já não apresenta uma centricidade tão clara, pela maior 
velocidade com que é apresentada. Na Figura 13b, por outro lado, as funções AB são 
rapidamente articuladas, e há um prolongamento maior das funções C  E, que se 
situam em uma outra área tonal - poderiam ser interpretadas, por exemplo, como 

um trecho em Dó♯ Dórico. Caso a seleção se estabelecesse a partir da linha 4 (Figura 
13a, linha inferior da estrutura principal, funções AL), por exemplo, seria possível 
encontrar estruturas dodecafônicas, uma vez que ela forma a série dodecafônica 
<0241653879BA>. É o que acontece, de fato, em Variações, na entrada do fagote 
solista (Figura 14). Ele articula sucessivamente as vozes 4, 3 e 2 da estrutura 
principal, integralmente, iniciando com a série indicada anteriormente, que irá 
reaparecer na peça periodicamente, não como estrutura fundamental, mas apenas 
como um dos elementos constituintes da trama, criando pequenas áreas 
dodecafônicas eventuais. Dependendo do contexto harmônico, essa mesma série 
pode assumir também inflexões ora modais ora tonais, sempre derivadas das 
combinações das simultaneidades das alturas de cada função. 
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Figura 14 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), entrada do fagote 
solista (c. 8-12), com indicações das linhas 4, 3 e 2, aproveitadas horizontalmente. 

A dimensão pós-moderna e eclética é fundamentada, assim, pela mistura de 
elementos cêntricos e acêntricos, mas com uma estrutura subjacente forte. 
 

Três exemplos do uso do Carrossel em Variações 

Finalizando a apresentação da técnica, três exemplos tirados da própria obra 
são fornecidos. 

Os exemplos são baseados na mesma progressão (funções F-G-H-I), mas 
realizadas de forma diferente, tanto em relação à textura quanto ao ritmo harmônico. 
Essas distinções resultam em diferentes superfícies, que mantém, no entanto, uma 
vinculação forte a partir da cor harmônica. 

O primeiro exemplo (Figura 15) refere-se a uma seção com distribuição 
fragmentada de elementos, que finaliza um grande trecho de desenvolvimento 
motívico. Há uma série de ocorrências de células com perfil rítmico trocaico (forte-
fraco, ou [10]), alternadas com blocos sustentados de acordes carregados (6 ou mais 
notas), onde funções adjacentes são superpostas. Esse trecho ocorre em andamento 

rápido (♩ = 144), de forma que a passagem dura aproximadamente seis segundos, 
com distribuição, respectivamente de 2/2/4/4 tempos. Com essa velocidade de 
articulação, não é possível apreender o contexto relacional das funções entre si, e o 
resultado estético se torna bastante atonal ou, pelo menos, acêntrico. 

O segundo exemplo (Figuras 16 e 17) acontece em uma seção anterior, mais 
substantiva, em que é estabelecido um novo material temático, que cita o estilo de 
trilhas de videogames japoneses, com textura de melodia acompanhada (ainda que 
com contracantos muito ativos, tendendo a configurar uma polifonia acompanhada). 
Nesse trecho, o pulso é muito marcado e o discurso é bem mais tradicional, sendo o 
ritmo harmônico atrelado à métrica regular (compasso quaternário simples), ou seja, 
as funções progridem nos tempos fortes dos compassos.  
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Figura 15 – Variações para fagote e orquestra, op. 43, excerto (GENTIL-NUNES, 2014, c. 253-
256). Uso das funções F, G, H e I com ritmo harmônico rápido (estética atonal). 
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Figura 16 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 168-
188). Uso das funções F, G, e H com ritmo harmônico moderado (estética tonal). 
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Figura 17 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 189-
199). Uso da função I com ritmo harmônico moderado (estética tonal). 

 

Nesse caso, mesmo o tempo sendo idêntico ao exemplo anterior (♩ = 144), a 
duração de cada função é muito maior (respectivamente, 44/24/16/24 tempos). 
Assim, é possível perceber com clareza a propriedade estética de cada acorde, bem 
como a relação com o acorde anterior e posterior, quando é o caso. O discurso se 
aproxima de uma lógica tonal, ainda que estendida. 

O terceiro e último exemplo (Figura 18) representa um momento anterior, 
próximo ao início da peça, quando a primeira seção é finalizada e há um 
distensionamento gradual, de caráter cadencial - com prolongamento das harmonias 
e alargamento rítmico e formal. É evocada uma estética impressionista, com 
destaque para a harpa e uma escrita orquestral mais diluída e amorfa. O andamento 
é bem mais lento agora (♩ = 48), e as funções duram 20/5/20/10 tempos, 
respectivamente. Essas durações, considerados tanto o andamento quanto o número 
de tempos, se tornam muito mais extensas que as dos exemplos anteriores, fazendo 
com que cada função se estabeleça como uma grande área tonal independente, onde 
a estrutura intervalar se consolida em um contexto modal. Desta forma, temos 

quatro modos bem caracterizados: Fá Eólio, Sol♯ Menor Natural, Mi Lídio e o modo 

misto (Lídio/Mixolídio) de Mi♭. 
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Figura 18 - Variações para fagote e orquestra, op. 43 (GENTIL-NUNES, 2014), excerto (c. 17-28). 
Uso das funções F, G, H e I com ritmo harmônico lento (estética modal). 
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Conclusões 

A técnica do Carrossel é uma abordagem muito pessoal e fundamentada em 
valores estéticos e artísticos próprios do presente autor. A proposta inclui uma 
postura de alheamento intencional a certos dilemas ou dogmas que pertencem a 
outras comunidades artísticas (como, por exemplo, a questão da harmonia de 
fundamentação acústica versus harmonia serial ou algorítmica, muito central para 
discussões da música de concerto), como uma forma de resolver influências pessoais 
múltiplas e inconciliáveis (entre a música concerto, as músicas brasileiras e 
americanas, incluindo a cultura pop, por exemplo). 

Quadro 2 – Comparação entre características do discurso tonal, serial e a hibridização das técnicas 
na proposta do Carrossel. 

 

Dentro do escopo apresentado, verificamos que o Carrossel estabelece uma 
combinação de características do discurso tonal e serial, em termos poiéticos 
(Quadro 1).  

Em termos da Hierarquização e das Operações de Derivação, o Carrossel se 
aproxima de uma prática de organização tonal, por considerar as características 
acústicas dos intervalos e por permitir a utilização de contornos de altura flexíveis, 
onde notas podem ser reais ou melódicas e os elementos formais se adaptam a 
contextos harmônicos circunstanciais. 

 Considerando a Periodicidade e a Concomitância, o Carrossel se mostra 
semelhante à prática serial, por não ter compromisso necessário de articulação das 
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estruturas harmônicas com a métrica. Ou seja, estas são determinadas 
dinamicamente, como um dos elementos de construção direta do discurso e passível 
de variações no nível da articulação de superfície. Além disso, as estruturas são 
combináveis verticalmente, o que dá a elas um status mais próximo dos conjuntos da 
Set Theory do que propriamente de harmonias, no sentido da prática comum. 

Em termos estésicos, ele permite a articulação de superfícies harmônicas com 
aparências diversas (as questões rítmicas, formais e tímbricas articuladas em 
conjunto com o Carrossel estarão incluídas em trabalhos futuros): discursos seriais, 
dodecafônicos, atonais, tonais e modais, que são gerados a partir da mesma estrutura 
poiética básica. 

Finalmente, o conceito embutido no Carrossel, como organização horizontal 
por adjacência e vertical por combinatorialidade, pode ser adaptado para a aplicação 
a outros aspectos criativos, tais como o ritmo e o timbre. Esses experimentos 
composicionais têm sido levados a cabo pelo presente autor, em peças com outras 
propostas estéticas, e serão abordados em trabalho futuros. 
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O Jongo Tradicional da Serrinha em perspectiva 
schenkeriana 

Filipe de Matos Rocha 
filipiano@hotmail.com 

Resumo: Este trabalho abordará as características melódico-harmônicas estruturais dos Jongos 
Tradicionais da Serrinha sob uma perspectiva schenkeriana. O repertório, objeto da presente 
pesquisa, restringe-se aos jongos gravados e lançados pelo grupo Bassam em 1976; pelo Grupo 
Cultural Jongo da Serrinha em 2002 e 2013 – intitulados, respectivamente, Jongo da Serrinha e Vida 
ao Jongo; e o documentário Um Tributo a Mestre Darcy (2005), de Pedro Simonard. O trabalho 
inclui a identificação, transcrição e mapeamento de características melódico-estruturais dos 19 
Jongos Tradicionais contidos nos registros citados. O conhecimento e o domínio destes padrões se 
apresentam altamente relevantes para uma maior compreensão do processo criativo jongueiro e 
enseja a aplicação em novas composições. Para tanto, é realizada uma revisão de técnicas e conceitos 
schenkerianos aplicados à música popular. Por fim, é realizada uma discussão dos resultados obtidos, 
a saber: as Ursatzen dos Jongos Tradicionais da Serrinha, as características intervalares e de 
contornos destas melodias e as características melódico-harmônicas estruturais proeminentes. 

Palavras-chave: Jongos Tradicionais. Jongo da Serrinha. Schenker. Estrutura.   

A interlocução direta entre culturas populares e teorias analíticas acadêmicas 
é recente e resulta de mudanças de paradigmas instauradas pelo pensamento pós-
moderno. Segundo Samson, “existe uma iniciativa de ampliação democrática deste 
cabedal teórico acadêmico aplicado ao repertório não canônico” (SAMSON, 1999, p. 
52 – tradução do autor). É disso que trata a pesquisa de mestrado desenvolvida pelo 
presente autor no programa de pós-graduação em música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro sob orientação do prof. Pauxy Gentil-Nunes. Neste artigo, 
entretanto, serão abordadas características melódico-harmônicas estruturais dos 
Jongos Tradicionais, ou Pontos Tradicionais, da Serrinha (Bairro de Madureira, Rio 
de Janeiro) numa perspectiva Schenkeriana (LESTER, 1982; FORTE 1982; 
GALLARDO, 2000; FORTE, 1995; ALMADA, 2011). Obviamente, em uma proposta 
de análise exaustiva, a utilização exclusiva de uma única teoria não seria suficiente 
para comtemplar todas as nuances de uma manifestação musical e social tão 
complexa tal como é a atividade jongueira. O aspecto temporal não é atendido na 
Análise Schenkeriana, por exemplo. Deste modo, os aspectos rítmico-estruturais 
intrínsecos à melodia jongueira serão abordados pela teoria de Meyer (1960) 
enquanto os aspectos texturais serão observados pela ótica da Análise Particional 
(Gentil-Nunes, 2009), em trabalhos futuros.  

Além dos Jongos Tradicionais, classificamos também os Jongos-canção e os 
Jongos-enredo. Embora não façam parte do escopo deste trabalho, uma breve 
comparação das principais características destes três tipos de jongos foi realizada 
(Quadro 1). 

Resultados obtidos a partir das transcrições e análises elaboradas 

O repertório objeto da presente pesquisa restringe-se aos jongos gravados e 
lançados pelo grupo Bassam em 1976; pelo Grupo Cultural Jongo da Serrinha em 
2002 e 2013 – intitulados, respectivamente, Jongo da Serrinha e Vida ao Jongo; e 
o documentário Um Tributo a Mestre Darcy (SIMONARD 2005). Neste universo de 
quatro álbuns, dezenove Jongos Tradicionais podem ser encontrados. São eles: 
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● Sabão (LP Quilombo. 1976);  
● Eu Num é Doutô, Desaforo, Carneiro tá lá na Serra, Mamãe Foi 

Pro Jongo, Papai Subiu o Morro de São José, Maria Sunga a Saia, 
Benção de Deus, Bana Cum Lenço, Vou Caminhar (CD Jongo da 
Serrinha, 2002);  

● Pra que Pente, Mamãe Foi Pro Jongo (DVD Um Tributo a Mestre 
Darcy, 2005);  

● Mariazinha, Maria Sobe Morro, Tia Luiza, Maria Mocambira, 
Sapucaia, Barão de Aquina, Toco Pequeno, Pra Funda Quem É 
(CD Vida ao Jongo, 2013). 

Quadro 1 - Três Tipos de Jongo 

 

Eles foram transcritos e analisados e apresentam dois traços característicos, 
relevantes para o presente trabalho: Bordadura no 5� e Paralelismo Pré-Estrutural. 

As transcrições elaboradas buscaram reproduzir o mais fielmente possível as 
interpretações registradas nestes álbuns, ou seja, todas as repetições e variações 
foram notadas. Todavia, as transcrições apresentadas no presente artigo servem 
apenas como uma espécie de resumo, pois boa parte das diferenças entre as 
repetições e variações não afetam a sua estrutura do jongo como um todo. 

Bordadura no �� 

Para Schenker (Forte, 1982) a Estrutura Fundamental, ou Ursatz de qualquer 
obra musical é composta por duas linhas que, juntas, representam a estrutura básica 
de uma obra musical tonal. A linha mais grave, Bassbrechung, resume todo o suporte 
harmônico e é representada com números romanos. Por sua vez, na linha mais 
aguda, Urlinie, há uma progressão linear descendente indicada por números 
arábicos com acentos circunflexos e é onde a bordadura do 5� se manifesta. Um 
exemplo desta peculiaridade apresenta-se na transcrição (Figura 1) e análise (Figura 
2) do jongo Sabão. 
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De maneira geral, na teoria schenkeriana as bordaduras estruturais são 
sinalizadas com uma haste maior acompanhada de um colchete (como podemos ver 
na altura lá2, Figura 2) que nada mais é que um prolongamento de oitava do lá3 
anterior. A bordadura em questão é sempre superior e é atingida indiretamente 

através de um prolongamento do 5�. É indicada pela letra N, de Nebennote (termo em 
alemão que significa vizinho, no caso, nota vizinha). Este tipo de bordadura, mesmo 
que não aconteça de forma estrutural, é recorrente nos outros jongos analisados, 
exceto três deles: Benção de Deus (2002), Maria Mocambira (2013) e Maria Sunga 
a Saia (2002). O caso de Carneiro tá lá na Serra (2002) será abordado mais à frente.  

Numa versão mais resumida da análise (Figura 3) visualiza-se com mais 
clareza a atuação desta bordadura característica dos Jongos Tradicionais estudados. 

 

 

Figura 1 - Transcrição de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 

 

Figura 2 - Análise Schenkeriana de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 
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Paralelismo Pré-Estrutural 

Outra característica importante é o paralelismo evidente das melodias 
jongueiras que se apresenta num nível anterior a Ursatz e pode-se observar no jongo 
Benção de Deus (2002). Este paralelismo é facilmente percebido em níveis 
intermediários (Figura 5) de análise pois na superfície (Figura 4) ele se mostra 
obscurecido pelas diversas informações. 

Este paralelismo é gerado basicamente por saltos de 3ª, indicados como 
arpejos, e progressões de 3ª (Figura 5a). Essa combinação contrastante de saltos 
seguidos por graus conjuntos é articulada de modo que em um nível mais alto 
apresentam-se 3as, e até mesmo acordes que caminham de maneira paralela (Figura 
5b). É interessante notarmos que no nível logo anterior à Ursatz esta relação também 
é replicada em alguns jongos. Ou seja, na região de abrangência harmônica do I grau 
inicial temos prolongamentos gerados por saltos ou progressões de acordes 
antecedendo a progressão linear descendente final da Urlinie.  

 

Figura 3 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Sabão (In: LP Quilombo, 1976) 

 

 

Figura 4 - Transcrição de Benção de Deus (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

Uma característica singular de Benção de Deus é a presença de uma coda que 
não aparece em nenhum dos outros jongos analisados (Figura 5a). 
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Estruturas Fundamentais Encontradas 

A seguir serão apresentadas as três Estruturas Fundamentais encontradas nos 
Jongos Tradicionais analisados (Figura 6). Alguns destes jongos serão apresentados 
com o intuito de exemplificamos cada uma destas estruturas.  

 

 

Figura 5 - Dois Níveis Pré-Estruturais da Análise Schenkeriana de Benção de Deus (In: Jongo da 
Serrinha, 2002) 

 

Figura 6 - Três Estruturas Fundamentais Encontradas 

 

Figura 7 - Transcrição de Mamãe Foi Pro Jongo (In: Jongo da Serrinha, 2002 & In: Um Tributo a 
Mestre Darcy, 2005) 
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A Ursatz mais comum nos Jongos Tradicionais 

A primeira Ursatz (Figura 6a), além de ser a forma mais básica, é também 
considerada pela teoria schenkeriana como a forma mais recorrente. Os Jongos 
Tradicionais que guardam esta estrutura fundamental dentro do repertório 
analisado são: 1. Mamãe Foi Pro Jongo (2002 e 2005); 2. Papai Subiu o Morro de 
São José (2002); 3. Benção de Deus (2002); 4. Pra que Pente (2005); 5. Mariazinha 
(2013); 6. Tia Luiza (2013); 7. Maria Mocambira (2013); 8. Sapucaia (2013); 9. 
Barão de Aquina (2013); e 10. Toco Pequeno (2013). Praticamente metade do 
repertório analisado apresenta esta Estrutura Fundamental. 

Como exemplo utilizaremos o jongo Mamãe Foi Pro Jongo que está registrado 
em dois álbuns diferentes. No primeiro (2002) ele foi gravado em dó maior e contou 
com a interpretação de Dely Monteiro como solista; no segundo (2005), em lá maior 
e interpretado pela cantora Beth Carvalho (Figura 7). As diferenças entre as duas 
interpretações não são relevantes para as questões estruturais ora apresentadas, pois 
as variações e elaborações no nível da superfície não chegam a afetar, nesses casos, a 
estrutura melódico-harmônica. 
 

 

 Figura 8 - Análise Schenkeriana de Mamãe Foi Pro Jongo (In: Jongo da Serrinha, 2002 & In: Um 
Tributo a Mestre Darcy, 2005) 

 

Figura 9 - Análise Schenkeriana de Mamãe Foi Pro Jongo em um nível mais estrutural (In: Jongo 
da Serrinha, 2002 & In: Um Tributo a Mestre Darcy, 2005) 

 

 

 Figura 10 - Transcrição de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 2002) 
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Este jongo também possui uma bordadura no (Figura 8). Ela não funciona de 
maneira estrutural devido ao fato de sua Urlinie partir do 3º grau. O paralelismo 
também é evidente e ele segue um padrão recorrente nos jongos analisados até o 
momento: arp./arp./3-prg. Entretanto, encontramos uma peculiaridade que 
aparecerá novamente apenas em Maria Sunga a Saia, que é a presença de uma linha 
secundária, com âmbito de oitava, indo do lá4 (implícito), ao lá3 (Figura 9). 

 

 Figura 11 - Análise Schenkeriana de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

 

Figura 12 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Carneiro tá lá na Serra (In: Jongo da Serrinha, 
2002) 

 

Figura 13 - Transcrição de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

 

 Figura 14 - Análise Schenkeriana de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 
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A Ursatz alternativa encontrada nos Jongo Tradicionais 

Aqui temos a segunda opção de estrutura (Figura 6b). Os Jongos Tradicionais 
que guardam esta estrutura fundamental dentro do repertório analisado são: 1. 
Sabão (1976); 2. Carneiro tá lá na Serra (2002); 3. Maria Sunga a Saia (2002); 4. 
Pra Funda Quem É (2013). A partir da transcrição (Figura 10) e da análise (Figura 
11) de Carneiro tá lá na Serra observaremos como ela pode se apresentar. 

Quadro 2 - Três Tipos de Jongo 

 

Há um número reduzido de jongos com estrutura melódica 5�4�3�2�1� , entretanto, 

observa-se uma recorrente ênfase no 5�. Um bom exemplo disto é o já citado conceito 

de Bordadura de 5�, que acontece inúmeras vezes independente da Urlinie. Com esta 
bordadura o 6º grau enfatiza o 5º, o que teoricamente traria a esse último grandes 
chances de ser considerado um grau estrutural. Mas, curiosamente, dos quatro 
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jongos onde a Estrutura Fundamental ocorre, dois não apresentam essa bordadura 
e Carneiro tá lá na Serra é um deles. Ele é o único jongo que apresenta uma 
bordadura inferior no 5º grau (Figura 12). 

As Ursätzen incompletas encontradas nos Jongo Tradicionais 

Uma das grandes contribuições da teoria de Schenker é a conclusão que toda 
a música de influência austro-germânica feita até o seu tempo se resumia em um 
grande prolongamento de tônica. E este modus operandi da música tonal ganhou 
grande vulto na história, influenciando toda a cultura musical de concerto. A 
instabilidade harmônica que a função dominante traz produz movimento. Nos 
jongos em que não podemos inferir uma estrutura, o V grau pode ser considerado 
apenas como um grande arpejo que harmonicamente não caminha para lugar algum. 
Os Jongos Tradicionais que guardam esta estrutura fundamental (Figura 6c) dentro 
do repertório analisado são: 1. Eu Num é Doutô (2002); 2. Desaforo (2002); 3. Bana 
Cum Lenço (2002); 4. Vou Caminhar (2002); e 5. Maria Sobe Morro (2013). 

 

Figura 15 - Análise Schenkeriana mais estrutural de Vou Caminhar (In: Jongo da Serrinha, 2002) 

O ponto Vou Caminhar (Figura 13) é um bom exemplo. Nele, o II grau não 
aparece em momento algum na melodia. Isso gera uma estrutura melódica 
incompleta que articula apenas as notas do arpejo (Figuras 14 e 15). É interessante 
como essa característica cíclica, ou circular, encaixa-se perfeitamente com a letra 
cantada. Quando se canta “Vou caminhar que o mundo gira” e estruturalmente não 
se chega a lugar nenhum o sentimento de inércia transforma-se no próprio 
movimento, que é infinito.  

Embora estes jongos de estrutura incompleta tenham como resultado uma 
tríade de tônica o processo de elaboração não se apresenta de maneira uniforme o 
que gera situações idiossincráticas. Mesmo que os jongos guardem a mesma 
estrutura básica, o que confere singularidade melódica é a maneira como são 
tratados os prolongamentos. Na estrutura de Eu Num é Doutô (2002) e Desaforo 
(2002), por exemplo, vemos basicamente uma tríade de tônica com duas bordaduras 
simultâneas, a primeira na 3ª e a segunda na 5ª. Em Bana Cum Lenço (2002), temos 
também a mesma tríade, porém com um 6º grau apojatura seguido de uma 
bordadura inferior na 3ª do acorde. E em Maria Sobe Morro (2013) observa-se duas 
linhas independentes, a saber: a 5ª com sua bordadura superior e a progressão de 3ª 
do III para o I grau da melodia. 
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Conclusões 

O conhecimento e o domínio destes padrões apresentam alta relevância para 
uma maior compreensão do processo criativo jongueiro. 

De maneira resumida podemos dizer que as melodias jongueiras são 
compostas basicamente por arpejos, progressões de 3as e 4as (ou seja, notas de 
passagem entre as notas do acorde), algumas bordaduras (estruturais ou não) e 
algumas poucas escapadas que muitas vezes retomam notas anteriores, atuando 
como uma espécie de reativação de um prolongamento. 

As estruturas jongueiras são especialmente adequadas à aplicação da análise 
Schenkeriana, por apresentarem a Ursatz quase que literalmente, com poucos níveis 
de elaboração. 
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Resumo: O que nos motiva a escrever esse artigo é certa inquietude a respeito das bases musicais e 
filosóficas dos modos de escuta tradicionais. Investigar caminhos teóricos, práticos e argumentos que 
possibilitem a produção de outro conceito de escuta ao qual estamos chamando de Escuta 
Acontecimento. Para construir esse conceito, desenvolveremos ideias de Escuta, de Poética e de 
Acontecimento, de Devir tanto na ideia de filosofia quanto na ideia de música. O que estamos 
chamando de outros modos de escuta é uma escuta poética, na qual poética (poésis) se refere ao fazer 
musical. Mas esse “fazer musical” pode se dizer como um produtor de “escutas”, tanto na música 
quanto na filosofia. Para tal nós nos utilizaremos das bases musicais e filosóficas contemporâneas 
principalmente Gilles Deleuze e John Cage.  

Palavras-chave: Deleuze. Cage. Acontecimento. Escuta. Poética.  

Introdução 

O que pretendemos ao escrever esse artigo – e este é o tema da tese – é 
investigar caminhos teóricos e práticos que possibilitem o agenciamento de outros 
modos de escuta, ao qual estamos nomeando, por enquanto, Escuta Acontecimento. 
Mas para construir esse outro “conceito musical” (?), desenvolveremos algumas 
noções que passam pela Escuta, Poética, Acontecimento, Devir tanto na ideia de 
filosofia quanto da ideia de música.1   

Ao que estamos chamando de outros modos de escuta se refere ao fluxo 
sonoro que a música, enquanto som, enquanto frequência sonora produz.  

Esse outro modo, pode ser visto (ouvido) como um modo ativo de se escutar, 
como uma escuta compositora. Podemos então dizer que esse tipo de escuta não é 
uma escuta passiva, somente receptora, mas, sim produtora, produtora de múltiplas 
“escutas”. Escutas, aqui, tomadas como outro modo de pensar, tanto na música 
quanto na filosofia. 

“(...) no jogo entre som e música, proposto pela poética cageana, onde se faz 
soar o "silêncio", aquilo que era ausência de som, totalmente conceitual, 
passa a ser um acontecimento sonoro: silêncio = sons do ambiente (o 
imperceptível som dos ambientes). Cage torna sempre potente o "sem 
nome", aquilo que é inabarcável e, ao introduzir apenas "caos", provoca uma 
desterritorialização da própria escuta que de receptora passa a ser 
construtora” (SANTOS, 2001).  

Circunscrevendo com maior precisão o que seria essa Escuta Acontecimento, 
nós nos utilizaremos das bases teóricas da “Filosofia da Diferença”2  principalmente 

 
1 Estamos aqui, em um primeiro momento, fazendo alusões de modo genérico aos conceitos referidos.  
2 Por “Filosofia da Diferença” entendemos que são os modos de entender filosofia que não trabalha 
com verdades absolutas, daremos, então, ênfase na compreensão deleuzeana. “A noção de diferença, 
na filosofia de Gilles Deleuze, é no mínimo uma instância problemática. Num certo sentido, ela é 
fundamental para a compreensão de toda a sua obra. Mas, o que é exatamente a diferença, em si 
mesma? Por que Deleuze afirma, de forma contundente, que a razão clássica não pode apreendê-la 
sem, com isso, destruir a sua natureza "rebelde e anárquica"? Antes de respondermos a tal questão, 
precisamos levar em consideração o fato de que, ao longo da história da filosofia, a diferença foi 
continuamente vista como o mais temível dos males (no mínimo, ela causava estranheza e mal-estar 
por sua capacidade de furtar-se a qualquer tipo de modelo ou regra preestabelecida). Ou bem a 
diferença era "o além celestial de um entendimento divino inacessível a nosso pensamento 
representativo, ou o aquém infernal, insondável para nós, de um Oceano de dessemelhança". De um 
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no que concerne à filosofia de Gilles Deleuze (1925-1995); e a maneira que o 
compositor contemporâneo John Cage (1912-1992) entende por Escuta.  

Mas o que seria essa Escuta Acontecimento? Ou, mais amplamente, o que 
seria esse outro modo de fazer música e filosofia, especialmente em seu modo 
contemporâneo, século XX e XXI. Pensamos que poderia ser o modo com que cada 
músico (no sentido do compositor, executante e ouvinte), cada filósofo (no sentido 
do pensador, escritor e leitor), engendra seu próprio campo de pensamento, seu 
próprio modo de pensar (fazer) filosofia e fazer (pensar) música. Presumimos, então 
que, essa Escuta Acontecimento, este outro modo de escuta, esta escuta poética, pode 
vir a significar o pensar/fazer na filosofia e na música de um “lugar particular”, sendo 
este o agenciamento que pretendemos investigar. 

O objetivo desse artigo (e da tese como um todo) é constituir outra 
compreensão do que seja a prática da improvisação. Essa investigação se dá através 
de uma interpelação mais direta, não à música3 e a filosofia4 consideradas 
tradicionais, canônicas, mas sim a alguns dos domínios musicais e filosóficos 
constituídos abaixo. 

Particularmente identificamos de modo exacerbado, como constituintes, 
essas características na Improvisação Livre. Esta, assim, se torna chave à reflexão 
proposta relativa ao que denominamos outros modos de escuta, e, como quero 
demonstrar, uma Escuta Acontecimento. 

Como dizem Deleuze e Guattari acerca da música do século XX: “é como se a 
idade dos insetos tivesse substituído o reino dos pássaros, com vibrações, 
estridulações, rangidos, zumbidos, estalidos, arranhões, fricções (...)”. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p. 117).  

Tendo essas considerações em conta, dizemos que esse artigo tem por mote a 
questão: como a Improvisação Livre, ou o improviso de modo geral, se estabelece 
como uma vertente musical e como outra maneira de pensar/fazer, em termos de 
suas possibilidades e multiplicidades sonoras – timbres, intensidades – 
constituindo, com isso, uma Escuta Acontecimento tanto na Música quanto na 
Filosofia. 

Este outro modo não distingue qualitativa e quantitativamente o que é tonal, 
e por tanto valorado positivamente como música, o que não é tonal e tem por 
referência timbres, intensidades e técnicas (entendida aqui como poiesis, como um 
modo de composição). Técnicas estas que se fazem através de um diálogo 
estabelecido entre “músicos” no momento da Escuta/Atenção/Ação. Podemos dizer 
que essas outras técnicas, intensidades e timbres são como uma escuta compositora, 
uma escuta que interage, se produz e se reproduz. O que está nos interessando é 
investigar o ponto de vista do músico executante/compositor/ouvinte e não só a 
relação “músico audiência”.  

O termo/conceito Escuta Acontecimento diz respeito a uma escuta que 
pretende fugir da habitual, tanto na música como na filosofia, e, portanto tende a 

 
modo ou de outro, a diferença encontrava-se excluída do Ser - como algo que não pertencia a sua 
essência. Relegada, portanto, ao campo do não-ser, por uma tradição vitoriosa no pensamento 
ocidental, a diferença viu-se despojada de qualquer aspecto ontológico (ou seja, despojada de uma 
existência plena, real). Uma vez que a diferença se apresentasse ao pensamento ou à sensação, ela era 
entendida como algo que alterava, subvertia e destruía o Ser. Apenas quando era submetida aos 
critérios da "identidade" e da "semelhança" e apenas quando tornava-se diferença entre os corpos (a 
diferença específica de Aristóteles), ela poderia ser assimilada pela razão - que rejeita tudo aquilo que 
não está compreendido em um modelo pré-determinado”. (SCHÖPK, 2009).  
3 Consideramos “música tradicional” como a música tonal feita até a virada do século XIX para o XX. 
4 Consideramos a “filosofia tradicional” toda aquela que considera o primado dualista dicotômico 
entre sujeito e objeto.  
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uma escuta da multiplicidade (no sentido deleuzeano),5 que se exprime através de 
intensidades e timbres. Intensidades e timbres são os lugares (musicais e filosóficos) 
onde as frequências se misturam e se imbricam e por isso não podemos mais 
demarcar aí os limites do que é sonoro e do que não é sonoro, e nem do que é a 
filosofia e a não filosofia. 

 Em outras palavras, podemos dizer que a Escuta Acontecimento permite 
constituir uma fenda (uma condição de possibilidade) no espaço/tempo, podendo 
ser descrita como algo que cria se a si mesmo no momento em que atua incidindo a 
fenda.  

É a esse tipo de questão que Silvio Ferraz se refere quando questiona o que é 
música. Diz ele: 

O que é musicalidade, o que é música, o que torna algo em música é 
resultado da ação de uma operação diferencial sobre aquilo que chamamos 
de história, de culturas, vidas etc. A cada momento, a cada parte operam 
musicalidades e tais musicalidades ligam modos de escuta e modos de 
performance os mais diversos, considerando-se sempre a escuta como um 
dos planos de performance. (FERRAZ, 2005, p. 63). 

O problema desta tese, como já indicado, é como Improvisação Livre pode nos 
levar à possibilidade de fazer outra escuta nos campos filosófico e musical, nos 
termos delineados pela ideia de Escuta Acontecimento. Através desta concepção, 
podemos dizer que as múltiplas possibilidades de escuta se fazem por meio dos 
afetos e afecções6 (Spinoza, 2009) e compondo um conjunto de regras que se 
constroem e se descontroem, sem uma normatização, sendo instituídas em ato no 
instante de um Acontecimento. Deleuze define:  

É preciso que haja uma necessidade, tanto em filosofia quanto nas outras 
áreas, do contrário não há nada. Um criador não é um ser que trabalha pelo 
prazer. Um criador só faz aquilo de que tem absoluta necessidade. Essa 
necessidade — que é uma coisa bastante complexa, caso ela exista — faz com 
que um filósofo (aqui pelo menos eu sei do que ele se ocupa) se proponha a 
inventar, a criar conceitos, e não a ocupar-se em refletir (...).  (DELEUZE, 
1987, s/p). 

Nova (outra) Imagem do Pensamento 

Para entendermos melhor o que estamos chamando de Escuta Acontecimento 
nos aproximaremos metodologicamente do conceito de uma Nova Imagem do 
Pensamento (Deleuze: Nietzsche e a Filosofia, 1976; Diferença e Repetição, 2006; 
Proust e os Signos, 2006; O que é a filosofia? 1991).  

Primeiramente Deleuze nos define o conceito de imagem do pensamento 
como um conjunto de postulados ao qual a Filosofia obedece implicitamente 
enquanto representação. A imagem do pensamento é como que um desenho que 

 
5 “A multiplicidade não deve designar uma combinação de múltiplo e de um, mas, ao contrário, uma 
organização própria do múltiplo enquanto tal, que não tem necessidade alguma da unidade para 
formar um sistema” (DELEUZE, apud ZOURABICHVILI, p. 70, 2004). 
6 Spinoza observa que, em regra geral, a afecção (affectio) se refere diretamente ao corpo, já o afeto 
(affectus) se remete ao espírito, à ideia. Porém, suas diferenças não são tão simples assim. A afecção 
do corpo (affectio) e a ideia envolvem uma natureza, uma qualidade, uma origem do corpo exterior, 
entretanto, o afeto (affectus) envolve tanto o corpo como a ideia no aumento ou na diminuição da 
potência de agir. O affectio é a condição do corpo afetado e pressupõe a presença do corpo exterior 
afetante, ao modo que o affectus propõe uma mudança de lugar, de conjuntura, de modos de ser, de 
um corpo a outro (DELEUZE, 2002, p. 56). 
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marca o chão, e depois a Filosofia se desenvolve num terreno já todo planejado, onde 
só há o possível. 

Com isso, a imagem dogmática e moralizante do pensamento aparece-nos 
com pelo menos três parâmetros fundantes: a primeira nos diz que o pensador, 
enquanto pensador, ama e quer o verdadeiro; que o pensamento como pensamento 
possui, através do inatismo da ideia, ou o a priori dos conceitos, formalmente o 
verdadeiro, e que pensar é um exercício natural de uma faculdade, logo, a natureza 
reta do pensamento, bom senso universalmente partilhado. A segunda nos diz, 
também, que somos desviados do verdadeiro por forças estranhas ao pensamento – 
corpo, paixões, sensibilidade. Por não sermos apenas seres pensantes, tomamos o 
falso pelo verdadeiro e caímos no erro. Tal fato seria o único efeito, no pensamento, 
das forças exteriores que se oporiam à verdade do pensamento enquanto tal. A 
terceira, contudo, nos diz que basta o método para pensarmos verdadeiramente. O 
método é, então, o artifício pelo qual nós nos reencontramos com a natureza reta do 
pensamento e, portanto, conjuramos o erro e o efeito das forças que nos alteram, 
pouco importando o local e a hora em que o método é aplicado: ele nos traz para o 
âmbito do que vale em todos os tempos, em todos os lugares (DELEUZE, 1976, p. 
49).  Estes são temas que permanecem implícitos à filosofia e são compreendidos de 
modo pré-filosófico pelo pensamento senso comum. Deleuze nos diz, então:  

Neste sentido, o pensamento conceitual filosófico tem como pressuposto 
implícito uma Imagem do pensamento, pré-filosófica e natural, tirada do 
elemento puro do senso comum. Segundo esta imagem, o pensamento está 
em afinidade com o verdadeiro, possui formalmente o verdadeiro e quer 
materialmente o verdadeiro. E é sobre esta imagem que cada um sabe, que 
se presume que cada um saiba o que significa pensar. (DELEUZE, 2006, p. 
192).    

Em resistência7 a essa imagem dogmática, a essa condução metodológica, 
temos o Pensamento sem Imagem (DELEUZE, 2006). Tal procedimento é uma 
forma de pensar sem modelo prévio, sem formatação, que não determina de antemão 
o que significa pensar ou orientar-se no pensamento. Esse modo de conceber nos 
permite afirmar que a atribuição pré-filosófica não constitui nada que seja 
preexistente à filosofia, mas sim algo que não existe fora da filosofia, embora a 
história canônica desta o suponha. A não- filosofia talvez esteja mais no cerne da 
filosofia do que os próprios discursos ou conceitos sobre filosofia. O Pensamento sem 
Imagem trata, então, de um movimento desterritorializante8 capaz de delinear algo 
que ainda não existe, mas que pode existir. 

É no sentido da não representação que o pensamento sempre começa a 
recomeçar, a partir de um embate rigoroso da Imagem moral, dos postulados com a 
Imagem deformadora e metamorfoseante do Pensamento sem Imagem.  

(...) em vez de se apoiar na Imagem moral do pensamento, ela (a Filosofia) 
tomaria como ponto de partida uma crítica radical da Imagem 
(representação) e dos “postulados” que ela implica. Ela encontraria sua 
diferença ou seu verdadeiro começo não num acordo com a Imagem pré-
filosófica, mas numa luta rigorosa contra a Imagem, denunciada como não- 
filosofia. Ela encontraria, assim, sua repetição autêntica num Pensamento 
sem Imagem, mesmo que fosse à custa das maiores destruições, das 

 
7 “Resistência”, aqui, no sentido de que uma imagem não existe sem a outra, ou seja, o Pensamento 
sem Imagem não seria possível sem a Imagem Dogmática.  
8 Em um primeiro momento Deleuze e Guattari definem o movimento de desterritorialização como o 
de decodificação. (DELEUZE; GUATTARI, 1972, apud ZOURABICHVILI, 2004, p. 23). 
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maiores desmoralizações, e com uma obstinação da Filosofia que só teria 
como aliado o paradoxo, devendo renunciar à forma da representação assim 
como ao elemento do senso comum. (DELEUZE, 2006, p. 193). 

As ressonâncias produzidas no Pensamento sem Imagem são como uma 
relação tempo-espaço não metrificáveis, como o som das ondas do mar batendo nas 
pedras, em que não há um ritmo metrificável, só há uma espécie de ritmo 
qualificável, no qual há, entre o fundo e a superfície, uma dança intermitente, e 
também é o lugar em que há uma escuta que não para de se autoproduzir, num ritmo 
flutuante – tempo pulsado e tempo não pulsado9 - de uma Escuta Acontecimento.  

Acontecimento como Devir 

Foi a partir da fórmula de Um lance de dados (Un coup de dês, 1897), principal 
obra de Stéphane Mallarmé,10 que se constitui por ser um longo poema de versos 
livres e de tipografia revolucionária, que Deleuze interpreta o Acontecimento como 
Devir, como a condição mesma do ser (LECLERQ; VILLANI, 2003, 101-103). 
Deleuze diz que um mau jogador, através da sucessão dos lances de dados, conta com 
a boa fórmula, feliz e vencedora que só tem como alternativa a verdade estática e 
imutável. Essa contradição é a recusa de um ser que tenta existir no exterior do devir. 
A este ser opõe-se o ser do devir, que não procura a fórmula vitoriosa, verdadeira, 
mas abarca todas as fórmulas, qualquer que seja seu resultado. O essencial para o ser 
do devir não é afirmar uma fórmula, mas se afirmar para todas as fórmulas nas suas 
várias formas e aparições. A fórmula vencedora partiria do ser da verdade, 
conservando que o conjunto de fórmulas é o jogo, mas o jogo do ser é a vida e a plena 
afirmação dos devires. Para Heráclito11 e Nietzsche12 compete à presença dos dois 

 
9 “O espaço liso é ocupado por acontecimentos ou hecceidades, muito mais do que por coisas formadas 
e percebidas. É um espaço de afectos, mais que de propriedades. É uma percepção háptica, mais do 
que óptica. Enquanto no espaço estriado as formas organizam uma matéria, no liso materiais 
assinalam forças ou lhes servem de sintomas. É um espaço intensivo, mais do que extensivo, de 
distâncias e não de medidas. Spatium intenso em vez de Extensio. Corpo sem órgãos, em vez de 
organismo e de organização. Nele a percepção é feita de sintomas e avaliações mais do que de medidas 
e propriedades. Por isso, o que ocupa o espaço liso são as intensidades, os ventos e ruídos, as forças e 
as qualidades tácteis e sonoras, como no deserto, na estepe ou no gelo. Estalido do gelo e canto das 
areias. O que cobre o espaço estriado, ao contrário, é o céu como medida, e as qualidades visuais 
mensuráveis que derivam dele”. (DELEUZE; GUATTARI, Mille Plateaux, p.598). 
10 Mallarmé se utilizava dos símbolos para expressar a verdade através da sugestão, mais que da 
narração. Sua poesia e sua prosa se caracterizam pela musicalidade, a experimentação gramatical e 
um pensamento refinado e repleto de alusões que pode resultar em um texto às vezes obscuro. Seus 
comentários críticos sobre literatura, arte e música estimularam enormemente os escritores 
simbolistas franceses, assim como aos artistas e compositores da escola impressionista. Um jogo de 
dados (Un coup de dés) (1897) é um longo poema de versos livres e tipografia revolucionária que 
constitui a declaração trágica da impossibilidade de atingir o estabelecido no livro. Mallarmé 
desempenhou um papel fundamental na evolução da literatura no século XX, especialmente nas 
tendências futuristas e dadaístas. Está entre os precursores da poesia concreta, ao lado de Guillaume 
Apollinaire (1880-1918) e do escritor americano Ezra Pound (1885-1972). 
11 Heraclito (português europeu) ou Heráclito (português brasileiro) de Éfeso (em grego: Ἡράκλειτος 
ὁ Ἐφέσιος—Hērákleitos ho Ephésios, Éfeso, aproximadamente 535 a.C. - 475 a.C.) foi um filósofo pré-
socrático considerado o " Pai da dialética ". Recebeu a alcunha de "Obscuro" principalmente em razão 
da obra a ele atribuída por Diógenes Laércio, Sobre a Natureza, em estilo obscuro, próximo ao das 
sentenças oraculares. Na vulgata filosófica, Heráclito é o pensador do "tudo flui" – em grego, πάντα 
ῥεῖ; transl.: panta rei, sintetizando a ideia de um mundo em movimento perpétuo.  
12 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, Reino da Prússia, 15 de outubro de 1844 — Weimar, Império 
Alemão, 25 de agosto de 1900) foi um filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano 
do século XIX, nascido na atual Alemanha. Ele escreveu vários textos críticos sobre a religião, a moral, 
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objetos nas suas inteirações, o ser e o devir, mesmo que suas condições sejam tão 
pouco discerníveis. Pois é nesse sentido que Deleuze e Guattari operam, numa fusão 
desses dois objetos, ser e devir. Para eles, os devires não são mais um movimento 
que atravessa o ser para modificá-lo ou metamorfoseá-lo. Agora, o devir é a condição 
mesma do ser. O ser não é mais resumido a uma imagem que lhe encarcere, lhe 
identifique – ele é, agora, constituído por um conjunto de devir-outros, cuja 
intensidade autoriza uma metamorfose perpétua: devir-mulher, devir-pássaro, 
devir-marceneiro, devir-escritor. O ser não detém mais o movimento, não é mais 
atravessado pelos devires, é, agora, o próprio movimento afirmativo dos devires que 
revelam ambos uma potência – o ser do devir. Essa potência é a potência com a qual 
o ser vem a ser, não um poder que designaria a multiplicidade de suas linhas, ou 
devires, pela realização de uma representação do ser enquanto ser. Portanto, 
percebe-se, agora, o que é o devir – como um desejo que “nada quer” –, e isso é 
totalmente positivo para filosofia de Deleuze (LECLERQ; VILLANI, 2003, pp. 101-
103).   

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 
de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao 
qual se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos 
intercambiantes. A pergunta “o que você devém?” é particularmente 
estúpida. Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se 
transforma muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos 
de imitação, nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não 
paralela, de núpcias entre dois reinos. (PARNET, 1998).  

Na Grécia Antiga, o conceito de devir era imanente à vida das cidades e dos 
cidadãos; não era uma questão reservada aos filósofos. É por isso que o filósofo de 
Éfeso certifica o conceito de devir como afirmação, e não como fonte de temor, de 
incerteza. Essa afirmativa faz do devir a textura da vida, e com ela o ser torna-se o 
ser do devir. Segundo Heráclito, o ser não é, seria; portanto, inteiro devir. Isso nos 
leva a concluir que o devir não é algo transcendente que estaria fora do ser e nem 
que ele teria uma condição de ser a priori existente fora do devir. 

Alice assim como Do outro lado do espelho Carrow tratam de uma categoria 
de coisas muito especiais: os acontecimentos, os acontecimentos puros. 
Quando digo "Alice cresce", quero dizer que ela se toma maior do que era. 
Mas por isso mesmo ela também se toma menor do que é agora. Sem 
dúvida, não é ao mesmo tempo que ela maior e menor. Mas, é ao mesmo 
tempo que ela  se torna um e outro. Ela é maior agora e era menor antes. 
Mas é ao mesmo tempo, no mesmo lance, que nos tornamos maiores do que 
éramos e que nos faremos menores do que nos tomamos. Tal é a 
simultaneidade de um devir cuja propriedade é furtar-se ao presente. Na 
medida em que se furta ao presente, o devir não suporta a separação nem a 
distinção do antes e do depois, do passado e do futuro. Pertence a essência 
do devir avançar, puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo: Alice não cresce 
sem ficar menor e inversamente. O bom senso é a afirmação de que, em 
todas as coisas, há um sentido determinável; mas o paradoxo é a afirmação 
dos dois sentidos ao mesmo tempo. (DELEUZE, 1974, p.1) 

 
a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção por metáfora, ironia e aforismo. 
Suas ideias-chave incluíam a crítica à dicotomia apolíneo/dionisíaca, o perspectivismo, a vontade de 
poder, a "morte de Deus", o Übermensch (Além-Homem, ver: Novo Homem) e eterno retorno. Seu 
questionamento radical do valor e da objetividade da verdade tem sido o foco de extenso comentário 
e sua influência continua a ser substancial, especialmente na tradição filosófica.  
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Tomando, então, o ser do devir como Acontecimento, cuja “propriedade é 
furtar-se ao presente”; um Acontecimento, um Devir, um fluxo de moléculas 
sonoras,13 tanto para a música quanto para filosofia; um fenômeno, forjado por 
frequências – não podendo ser mensurado – que não para de ser atravessado pelo 
movimento próprio do devir, no sentido do sem forma, sem modelos prévios, mas 
que articula-se no pensar (ou através do pensamento), no ato de “cortar no lugar 
certo”.14 Mas, também, nas diversas ondas sonoras, que nas ondas de um 
Pensamento sem Imagem que são expressas/impressas15 no pensamento, como uma 
caixa de ressonância ou caixa acústica, de um contrabaixo ou violoncelo, na qual as 
ondas sonoras produzidas pela vibração das cordas provocam uma espécie de sulco, 
de cava, muito sutil na parte interna da madeira em que tais caixas são construídas. 
E o traço sutil das ondas sonoras de um pensamento sem imagem, de tanto ser 
sulcado, produz um modo único de expressão, em que cada instrumento, em cada 
caixa acústica, se torna diferenciado produzindo um “som” singular. 

Devir como Devir Imperceptível 

 “Mas o que significa devir-imperceptível?” A questão é como transformar a 
maneira de se perceber, como se percebe. “Devir imperceptível quer dizer muitas 
coisas”. É fazer como todo mundo faz, é ser como todo mundo, é confundir-se com 
as paredes, é eliminar o percebido-demais. Aí está a questão do devir imperceptível. 
O devir imperceptível torna se perceptível quando muda de natureza. Deleuze e 
Guattari (1997) nos dizem o seguinte: 

É a diferença dos dois planos que faz com que aquilo que não pode ser 
percebido num deles só pode ser percebido no outro. É aí que o 
imperceptível torna-se o necessariamente-percebido, saltando de um plano 
ao outro, ou dos limiares relativos ao limiar absoluto que coexiste com eles. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997).   

Deleuze e Guattari (1997) completam:  

Certos músicos modernos opõem ao plano transcendente de organização, 
que se supõe ter dominado toda a música clássica ocidental, um plano 
sonoro imanente, sempre dado com aquilo que ele dá, que faz perceber o 
imperceptível, e não abriga mais do que velocidades e lentidões diferenciais 
numa espécie de marulho molecular: é preciso que a obra de arte marque 
os segundos, os décimos, os centésimos de segundo. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997). 

O movimento da natureza é imperceptível, se faz por devir-imperceptível. Mas 
sempre que há uma relação limite na natureza, opera se por “distribuição dos 
limiares”, em que há os “sujeitos perceptivos”, ou percebidos, de um lado e as “formas 
a serem percebidas”, imperceptíveis, de outro, mas isso é só para efeito de uma 
explicação racional. O que ocorre é uma mistura entre o imperceptível e o percebido, 

 
13 “(...) sob toda espécie de influências que concernem também os instrumentos, ele tende cada vez 
mais a devir molecular, numa espécie de marulho cósmico onde o inaudível se faz ouvir, o 
imperceptível aparece como tal: não mais o pássaro cantor, mas a molécula sonora”. (DELEUZE, 
1995) 
14 “As diferenças de natureza ou as articulações do real são termos e temas constantes na filosofia de 
Bergson: cf., notadamente, a Introdução de La Pensée et le Mouvant. É nesse sentido que se pode 
falar de um platonismo de Bergson (método de divisão); ele gosta de citar um texto de Platão sobre o 
ato de trinchar e o bom cozinheiro.” (DELEUZE, 1999, p. 14).  
15 Simultaneamente. 
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uma mistura de corpos. Com isso podemos dizer que há uma “relação essencial” com 
a própria natureza. Essa relação é que produz o que chamamos de Natureza.  

É que a percepção (da natureza) não estará mais na relação entre um sujeito 
e um objeto, mas no movimento que serve de limite a essa relação, no 
período que lhe está associado. A percepção se verá confrontada com seu 
próprio limite; ela estará entre as coisas, no conjunto de sua própria 
vizinhança, (...) apreensão de uma pela outra ou a passagem de uma a outra: 
olhar apenas os movimentos. (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Na concepção desses devires, imperceptíveis e perceptíveis, que estão “abaixo 
ou acima do limiar de percepção”, mas dentro dos limites do percebido, se contraindo 
e se expandindo formando microintervalos – poderíamos dizer intervalos micro 
tonais?  

O próprio imperceptível torna-se um necessariamente percebido, ao 
mesmo tempo em que a percepção torna-se necessariamente molecular: 
chegar a buracos, microintervalos entre as matérias, cores e sons (...) O que 
permite descrever um agenciamento, sejam quais forem as diferenças, é 
uma linha de causalidade perceptiva que faz com que: 1) o imperceptível 
seja percebido, 2) a percepção seja molecular, 3) o desejo invista 
diretamente a percepção e o percebido. (DELEUZE; GUATTARI, 1997). 

Dito isto podemos ver que o “conteúdo propriamente musical da música é 
percorrido por devires”, mas, também se dá na conexão músico-instrumento, no 
devir músico, onde temos uma relação que “tende cada vez mais a devir molecular 
(...) inaudível se faz ouvir, o imperceptível aparece como tal: não mais o pássaro 
cantor, mas a molécula sonora”. (DELEUZE; GUATTARI, 1997)  

John Cage o primeiro a desenvolver mais perfeitamente esse plano fixo 
sonoro16  que afirma um processo contra qualquer estrutura e gênese, um 
tempo flutuante contra o tempo pulsado ou o tempo, uma experimentação 
contra toda interpretação, e onde o silêncio como repouso sonoro marca 
igualmente o estado absoluto do movimento. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997).  

Cage em 4’33’’ e 0’00’’: uma Poética do Silêncio  

O silêncio elogiado por Cage não se opõe ao som: é-lhe co-presente, o 
envolve; esse silêncio é o Tempo (o intemporal / modo específico de 
temporalidade), o invisível, o inatual; dá-se como abertura, horizonte de 
possíveis; faz-se presença (não é: torna-se); é ponto de fuga da 
representação ao mesmo tempo que constitutivo dela; não se mostra como 
coisa/substância/ente, mas antes como modo da ação, estilo, profundidade, 
aura, dimensão, verticalidade, densidade; fenômeno de passagem e de 
pregnância: aquilo que, ainda não sendo, se deixa arrebatar na direção de 
uma germinação do que vai ter sido, imbricação de inatualidades, criação 
em sentido radical, temporalização do tempo; modo (im)perceptivo que se 
abre e con-funde a uma não-especificidade enquanto consciência aguda do 
difuso (awareness), fluxo no qual os diferentes momentos no/do tempo se 
integram (excentram, descentram, supercentram) não numa unidade, mas 
numa multiplicidade difusa e aberta. (HELLER, 2008)  

 

 
16 “Fixo não quer dizer aqui imóvel: é o estado absoluto do movimento tanto quanto do repouso no 
qual se desenha todas as velocidades e lentidões relativas e nada além delas”. (DELEUZE; GUATTARI, 
1997). 
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O silêncio ultrapassa o nível empírico, Cage não está interessado mais em 
obras, mas, sim, em processos. Seria possível perceber em 4’33’’17 (1952) não como 
uma duração18 silenciosa, mas uma performance, na qual se evidencia a 
impossibilidade do “silêncio absoluto” – a experiência com a câmara anecoica19 já 
demonstrava isto.   

Com impossibilidade do “silêncio absoluto” – um certo “rami”, um ruído 
imperceptível e isto é o Devir imperceptível.  Cage deixa os “sons serem eles 
mesmos”. O que significa a não interferência sonoro-musical. É pela impossibilidade 
do “silêncio absoluto” que Cage define sua prática de “Poética do Silêncio”.  

Se esta obra levou Cage a mudar sua mente no sentido de começar a apreciar 
todos aqueles sons que ele não compõe, possibilitando-lhe descobrir que 
"essa peça é a que está acontecendo a todo momento" também nos 
possibilita refletir sobre uma outra noção de música que começa a se 
delinear, confundindo-se com a de "paisagem sonora". Esse jogo envolve 
alguns padrões dominantes de escuta, um hábito de escuta musical e um 
hábito de escuta de paisagens que, quando contrapostos, transformam um 
em dominante frente ao outro, que passa a ser o jogo de uma minoria. Ouvir 
música como se fosse paisagem implica tanto em tirar a música de seu 
território seguro, quanto correr o risco de submetê-la aos padrões da 
paisagem, o mesmo podendo ser dito da situação inversa. Ouvir uma 
paisagem como música pode tanto desmontar os hábitos da escuta 
cotidiana, quanto correr o risco de submeter a paisagem às regras da escuta 
musical: a "forma sonata" da paisagem, ou a "forma sonata" dos sons dos 
carros que se cruzam em uma esquina qualquer. (SANTOS, 2000)  

Se em 4’33’’ já temos uma quebra de paradigma onde Cage faz soar o silêncio, 
transbordando a linguagem musical, temos ainda uma “moldura” temporal. Mas ele 
rompe totalmente quando, em 1962, Cage compõem a peça 0’00” (ou 4’33’’ no 2). 
Trata-se de um “solo a ser performatizado em qualquer modo e por qualquer um” 
(...) “Se 4’33’’ já levantava a discussão de ser ou não uma “obra”, mais frágil ainda 
parece ser o caso de 0’00’’ com seu não-tempo (...)”.(HELLER, 2008). Vemos aqui 
que Cage já coloca a performance como condição de possibilidade para a execução 
desta peça, ao contrário de 4’33” em que ele propunha ser uma “música”; mesmo que 
fosse em “silêncio”, mesmo que tivesse a impossibilidade do “silêncio absoluto”.  

Mas o que temos aqui, em 0’00” – diferentemente de 4’33” que ainda tem uma 
“moldura” temporal – é a total perda do controle sobre o ato composicional, mas que 
não deixa de estar em fluxo. O Acontecimento está na sua máxima potência. Já 

 
17 “(...) grande impacto e significância para a realização do que o próprio artista considerava “a melhor 
obra”, sua composição 4’33’’. O “silêncio ruidoso” e o público rodeado por um estado de “ausência 
presente”, este é o encantamento da obra de John Cage. A obra 4’33’’, é uma composição em três 
movimentos – sentar em frente ao instrumento, a cronometragem de 4 minutos 33 segundos, e o 
encerramento. A composição foi criada por Cage no verão de 1952, e foi concebida para ser executada 
por qualquer instrumento. No mesmo ano Cage a executa, permanece imóvel durante os 4 minutos e 
33 segundos, a duração total da obra. Durante o tempo de realização foi a platéia que explorou o som 
do ambiente, o silêncio que passou a fazer parte da composição” (SANTOS, 2013). 
18 Duração aqui tomada no sentido musical do termo.  
19 “Nos anos 40 John Cage visitou uma câmara anecóica na Universidade de Harvard. Esta câmara é, 
basicamente, uma sala projetada de tal modo a cancelar todos os ruídos ambientes, sendo totalmente 
à prova de som. As câmaras anecóicas são usadas para medir as propriedades acústicas de 
instrumentos e microfones, e para executar experiências psico-acústicas. Cage entrou nessa câmara 
com o intuito de ouvir (ou não) o silêncio absoluto, mas como ele escreveu depois, "ouvi dois sons, 
um alto e um baixo. Quando os descrevi ao engenheiro de som, ele informou-me que o som alto era 
do meu sistema nervoso, e o baixo o meu sangue em circulação” (AFONSO, 2008). 
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estamos em uma situação de Escuta Acontecimento. Vejamos as indicações de Cage 
sobre esta obra.  

Numa situação provida com máxima amplificação (sem retorno 
[feedback]), performatizar uma ação disciplinada” (...) “Sem nenhuma 
interrupção. / Executar no todo ou em parte como obrigação para com 
outros. / Não devem duas performances estar na mesma ação, nem pode 
ser essa ação a performance de uma composição ‘musical’. / Não prestar 
atenção à situação (eletrônica, musical, teatral).” E acrescentou, ainda: “A 
primeira performance foi o escrever deste manuscrito (apenas o primeiro 
esboço). (HELLER, 2008)  

Cage diz que: a primeira (4’33”) “diz respeito a um ou vários músicos que não 
geram nenhum som”. É complexo afirmar isso, pois, a audiência e os músicos co-
compõem a peça, dando com isso um caráter Poético do Escutar.20 Apesar dos 
“músicos” não produzirem nenhum “som”, eles – todos eles, músicos e audiência – 
estão ouvindo o Silêncio e tocando o Silêncio, mesmo que seja o não som relativo a 
“música”.   

Bem, 4’33’’ é um caso isolado e radical, eu diria, no que se refere a peças 
silenciosas. Mesmo 0’00’’ não tem a ver com ausência de sons, mas com 
entrega silenciosa à ação, ação essa que pode envolver e produzir toda 
espécie de som. (Heller, 2008).    

A propósito de 0’00”21 o compositor Alvin Lucien relatou:  

Cage começou a performatizar 0’00’’ antes que a audiência entrasse. Ele 
estava sentado em sua cadeira cheia de rangidos e amplificada, com um 
microfone de piloto de aeronáutica da Segunda Guerra Mundial enrolado 
em volta de sua garganta, escrevendo cartas numa máquina de escrever 
amplificada, e ocasionalmente bebendo goles d’água. Parte da intenção da 
peça é fazer algum trabalho que você faria de qualquer forma, e John 
escolheu responder algumas correspondências. Cada movimento que ele 
fazia, cada rangido de sua cadeira, toque em sua máquina de escrever e gole 
d’água eram enormemente amplificados e transmitidos através das caixas 
de som espalhadas pelo museu. (HELLER, 2008)  

O que Cage estava interessado era, através da máxima amplificação, dirigir 
“nossa atenção a esses pequenos sons e ruídos que pertencem ao irrelevante, ao 
corriqueiro, ao imperceptível, ao “não-musical” (HELLER, 2008)  

A ação disciplinada pede que não haja interrupções, sendo provavelmente 
essa a razão de Cage sugerir que não haja retorno sonoro da captação dos 
microfones para o músico (...) Havendo interrupção, inicia-se outra ação e, 
conseqüentemente, outro momento, outro 0’00’’. (HELLER, 2008)   

Esta situação, porém, nos leva a não um “sentido ‘musical’ ou ‘artístico’”. O 
que emprega outro sentido a esses sons: micropercepções, Devir Imperceptível.  

O Devir Imperceptível (outra Imagem do Pensamento), aqui é tomado como 
uma força que “torna audível as forças não audíveis” (DELEUZE) e que, em nosso 
entender, possibilita outro modo de pensar filosofia e de fazer música, o que nos 
permite falar em outros modos de escutas. Pois na poética cageana – propõe, grosso 
modo, que o não musical seja entendido como musical, e retira os modos de escuta 

 
20 Percebe-se aqui uma diferença sutil, mas significativa, entre Escuta (substantivo) e o verbo Escutar.  
21 Em 05 de maio de 1965, Cage apresentou a peça no Rose Art Museum da Brandeis University. 
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do jogo seguro da linguagem musical tradicional, ao mesmo tempo em que desloca a 
escuta do pensamento acústico.  

O que Cage quer é fazer com que ouçam o corpo e o mundo, então a ação de 
tocar uma peça ‘musical’ fecharia os ouvidos para todos esses outros sons (as 
micropercepções). Porém, sem deixar que de instaurar um fluxo perceptivo; a 
indicação dada por Cage em 0’00’’ tem esse sentido.  

No fluxo de consciência perceptiva (ou awareness) há atenção, mas essa 
atenção não está centrada em alguma coisa; há a percepção do espaço, ou 
melhor, há um senso de espacialidade, mas esse senso permanece vago, 
difuso - não localizo objetos nesse espaço, apenas os sei ali, assim como sei 
a mim, ao mesmo tempo que esquecido de mim e do espaço que me 
circunda. (HELLER, 2008).  

Então não haveria como “saber” se se está executando a peça 0’00’’, nem 
mesmo Cage “pode estar seguro de estar executando (...) pois o próprio pensar a 
respeito constituiria um novo ato”.  

Essa simplicidade absoluta envolve uma disciplina também absoluta - ação 
“pura” que poderia ser adjetivada de silenciosa. 0’00’’ não é uma peça 
silenciosa por não ter sons (o que a não-duração, a princípio, acarretaria): 
é uma peça silenciosa porque é doação (...) (HELLER, 2008).  

Experienciar 

A partir observação prática da composição (Improvisação Livre) Sacou-Tocou 
– música em devir, na primeira na gravação feita nos Estúdios Kaxinawá (RIBEIRO 
NETO, 2020) – Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (UERJ), na Vila São 
Luís, Duque de Caxias – com um Quarteto de Cordas pouco usual, dois contrabaixos 
e dois violoncelos (2010); Esta observação só se tornou possível através da noção de 
Escuta Acontecimento que foi formulada a partir da noção de Pensamento sem 
Imagem e do encontro entre compositores, intérpretes e ouvintes que formaram o 
quarteto Sacou-Tocou.22 

Mas antes temos que fazer as seguintes observações no léxico spinozano. Ele 
nos diz que, em regra geral, a afecção (affectio) se refere diretamente ao corpo, já o 
afeto (affectus) se remete ao espírito, à ideia. Porém, suas diferenças não são tão 
simples assim. A afecção do corpo (affectio) e a ideia envolvem uma natureza, uma 
qualidade, uma origem do corpo exterior, entretanto, o afeto (affectus) envolve tanto 
o corpo como a ideia no aumento ou na diminuição da potência de agir. O affectio é 
a condição do corpo afetado e pressupõe a presença do corpo exterior afetante, a 
partir dessa condição o affectus propõe uma mudança de lugar, de conjuntura, de 
modos de ser, de um corpo a outro.  

O vocabulário usado por Spinoza para tratar dos afetos assinala sua distância 
da perspectiva moralizante, baseada na falsa ideia de um poder da vontade sobre as 
paixões em favor de uma compreensão objetiva dos afetos, sejam ou não humanos. 
A distinção entre as afecções (affectio) corporais (os efeitos físicos causados por 
outros corpos) e mentais (as ideias e as imagens), e que são simultâneas no indivíduo, 
remetem a um estado (constitutio) do corpo afetado e implicam a presença de um 
corpo afetante. Já o termo afeto (affectus) exprime, no corpo afetado e no corpo 

 
22 O Quarteto de Cordas Sacou-Tocou é pouco usual: 2 contrabaixos e 2 violoncelos. Sendo Pedro de 
Albuquerque Araujo (contrabaixo), Mayo Pamplona (contrabaixo), Maria Clara Valle (violoncelo), 
Nana Carneiro da Cunha (violoncelo). 



Outros modos de escuta 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 86 
 

 

afetante, a transição (transitio) de um estado a outro (a doença ou um exercício 
físico modificam a compleição do corpo e produzem simultaneamente ideias e 
sentimentos – essas mudanças podem ser nocivas, caso diminuam, ou boas, caso 
aumentem a potência de agir do indivíduo afetado).  

As afecções são eventos físicos, no corpo, e representações ou ideias 
(verdadeiras ou falsas) na mente. Mas é preciso acrescentar: o afeto é uma ideia, um 
modo de pensar, mas não é uma representação – no sentido habitual de uma ideia 
que representa seu objeto (DELEUZE, 2009). Se tivermos ideias das coisas amadas, 
odiadas, esperadas, etc., os afetos enquanto tal (amor, ódio, esperança) não são 
representações, mas expressões (sob o modo do pensamento) dessas transições de 
um estado a outro da potência de existir, agir e pensar – e há sempre concomitância 
ou simultaneidade entre afetos e afecções.  

Rubores, tremores e outras manifestações físicas dos afetos, evidentemente, 
acompanham tais variações, mas o que interessa aqui é a expressão mental dos afetos 
– se passivos, associados a ideias inadequadas, se ativos, a ideias adequadas. De todo 
modo é preciso atentar para não reduzir o afeto a um sentimento (o que não o define, 
mas que ele não deixa de ser). Os afetos possuem uma realidade ontológica ou 
metafísica, dado que são variações da potência constitutiva das coisas singulares.  

No entanto, se a ideia for adequada em vez de uma imagem confusa, se ela 
exprimir diretamente a essência do corpo afetante em vez de envolvê-lo 
indiretamente, se ela for a ideia de uma affectio interna ou de uma auto-afecção que 
marca a conveniência interior de nossa essência, nesse caso, os afetos que dela se 
originam serão eles mesmos ações. (DELEUZE, 2002, p. 57).  

Então, ao pensarmos que, é através da prática da improvisação –, em que se 
produz e é produzido – que podemos chegar à construção de outros problemas, e, na 
busca de suas resoluções, gerarmos novos conceitos.  

Segundo Deleuze (2003), os músicos (compositores, instrumentistas e 
ouvintes) e os filósofos estão frente a frente em uma tarefa bem semelhante quando 
a filosofia e a música se colocam de maneira canônica, regular, profissional e nos 
forçam a reconhecê-las numa forma tão incipiente de pensamento que temos que 
submetê-las a conceitos e a categorias para resguardá-las, para protegê-las de um 
estado de inatismo, de passividade que o próprio pensamento senso comum carrega 
consigo. Mas isso é pouco para podermos sair da condição de bom-mocismo que nos 
devasta. O que é preciso fazer, no entanto, é retorcer a música como linguagem, é dar 
um sentido turbilhonar à filosofia, é inventar um movimento giratório à filosofia e à 
música para, só então, arrancar a fórceps o dinamismo essencial (no sentido de 
Spinoza) do devir que os dois tipos de pensamento (linguagem?) carregam.  

No mesmo texto Por que nós, não músicos? (2003), Deleuze diz que a música 
não é um assunto exclusivo dos músicos na proporção em que ela não se utiliza de 
um elemento único e fundamental, o som. Ela é a relação das intensidades não 
sonoras e das forças que agem através do material sonoro elaborado pelo compositor. 
Tal ligação se torna perceptível, audível, de modo que podemos perceber as 
diferenças no jogo relacional, não dialético, produtivo entre o material e as forças. 
Essas conexões entre o material sonoro-musical e as forças de intensidade são o que 
chamamos de Escuta Acontecimento.  

O que nos interessa aqui, à pesquisa, é se nos domínios relativos ao sonoro 
(intensivo) e ao musical (extensivo), o fato de existir como outra atualização na 
linguagem musical, que não é a do significante nem como fala nem como palavra 
escrita, mas que é afeto do corpo e afeto de um corpo afetante (no sentido de 
Spinoza), pode continuar a motivar a produção estético-musical.  
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As ressonâncias, portanto, dessa Escuta Acontecimento tem por 
características: trabalhar sem modelos prévios, pôr o pensamento em devir, o 
Acontecimento como Devir, o Devir como Devir Imperceptível, gerando uma poética 
como Poética do Silêncio e perceber a diferença entre representação e expressão 
como uma coisa só, uma necessitando da outra para existir.  

Concebemos uma composição para ser executada no ato de sua criação, como 
uma Escuta Poética, uma Escuta Acontecimento: Sacou-Tocou– música em devir 
(ALBUQUERQUE, 2020); e com isso mantemos forma e estilo abertos, à maneira de 
Cage em 0’00’’, só que a relação não se dá entre músico/música e plateia/audiência; 
a relação se dá entre músicos. O que nos interessa aqui é a pesquisa da produção 
musical sob determinadas condições de possibilidades (o uso de instrumentos de 
cordas friccionadas) e o acaso (capacidade de afetar e de delinear aquilo que ainda 
não existe).  

A regra da “música” é a seguinte: inicialmente sugere-se que se vá do grave ao 
agudo e os instrumentistas irão atuando um de cada vez –, no momento em que cada 
um for percebendo a relação que está sendo criada, aí sim, cada um colocará sua 
nota. Pode ser uma nota (como conhecemos no sistema tonal), mas também pode 
ser uma batida no tampo, um rangido, um ruído etc., ou seja, qualquer coisa que 
produza sonoridades diversas; uma nota longa que altere o acorde ou um 
determinado ritmo que altere o compasso.  

A questão que se põe, então, é: como os affectus atuam no ato, na 
possibilidade de uma Escuta Acontecimento.  

Conclusão inconclusa 

Não obstante esse caminho geral de realização do trabalho, rigorosamente, em 
perspectiva deleuzeana, atuaremos em tensão com a própria Ideia de Ideia enquanto 
método. Assim, operaremos em nossa reflexão, e particularmente no entendimento 
dos processos de outro modo de escuta, exatamente com o constante 
questionamento da consideração de método como modo universal, abstrato e 
dialético.  

Ideia de Ideia no sentido spinosano é “a idéia da Mente, isto é, a idéia da idéia, 
é apenas a forma da idéia enquanto a consideramos apenas como modo do 
pensamento, sem relação com o objeto” (SPINOZA, 2009). 

Outra questão que justifica esse trabalho é considerar a originalidade da 
Escuta Acontecimento como outro modo de escuta por meio da trama entre as 
noções do Pensamento sem Imagem (DELEUZE) e dos afetos e afecções (SPINOZA).  

Podemos dizer também que se justifica pela articulação inovadora entre o que 
Spinoza entende por causa de si e a ideia aqui desenvolvida de outro modo de escuta, 
enquanto o que possibilita a existência de uma Escuta Acontecimento.  

“Por causa de si entendo aquilo cuja essência envolve existência, dito de outro 
modo, aquilo cuja natureza só pode ser concebida como existente”. (SPINOZA, 2009, 
p.13). 

Essa trama nos permite considerar, de modo filosoficamente ancorado, 
Escuta Acontecimento como existente enquanto campo aberto pela necessidade de 
sua natureza; portanto, pela necessidade do músico/autor em (re)existir como 
potencial sonoro e de se expressar (ser atravessado) através da escuta de si e do 
outro, ou seja, Escutar, Executar e Compor simultaneamente.  
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo a realização do planejamento composicional do primeiro 
movimento de Cinco Mulheres, para flauta, oboé e fagote, utilizando como procedimento 
metodológico a modelagem sistêmica do Prelúdio n.1, para piano, de Claudio Santoro (1919-1989). A 
modelagem sistêmica (MORAES, PITOMBEIRA, LIMA, CASTRO-LIMA, MESQUITA, OLIVEIRA, 
SILVA, USAI e KÜHN, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016) é uma metodologia através da qual se 
propõe um sistema composicional hipotético a partir de estratégias analíticas, nas quais se identificam 
objetos e relações de uma determinada obra. No caso específico do Prelúdio n.1, utilizaremos a análise 
harmônica, melódica e formal em níveis micro e macroestrutural a fim de produzir uma série de 
diagramas e declarações formalizadas sobre a obra de Santoro. Como resultado desta pesquisa, 
podemos enumerar: a proposição de um modelo sistêmico para o Prelúdio n.1, de Santoro, o que nos 
permitiu uma maior compreensão do funcionamento estrutural da obra e, além disso, a criação de 
uma obra original que, apesar de seu contraste estético com o modelo, apresenta, com esse, 
similaridade em níveis arquetípicos. Um resultado adicional à pesquisa foi a proposição de doze novas 
operações neoriemannianas encapsuladas. 

Palavras-chave: Modelagem sistêmica. Sistemas composicionais. Planejamento composicional. 

Introdução 

Este trabalho examina o planejamento composicional de uma obra para trio 
de madeiras, partindo do Prelúdio n.1 para piano de Claudio Santoro. Essa é a 
primeira peça da coleção de 12 Prelúdios compostos entre 1957 e 1958. Essa obra será 
submetida a um procedimento de modelagem sistêmica com a finalidade de produzir 
um modelo que descreva a obra sob o ponto de vista das inter-relações harmônicas e 
melódicas entre seus componentes. 

Inicialmente, definiremos os conceitos básicos que dão suporte teórico a este 
estudo: modelagem sistêmica, sistemas composicionais, intertextualidade, teoria 
dos conjuntos de classes de notas e teoria neorriemanniana. Em seguida, 
realizaremos uma análise do intertexto (Prelúdio n.1), sob as perspectivas das 
relações harmônicas e dos gestos melódicos. Essa modelagem sistêmica nos 
permitirá propor um sistema composicional hipotético, que teria dado origem ao 
intertexto. Tomando esse sistema como diretriz, foi planejada uma obra para trio de 
madeiras (flauta, oboé e fagote). 

 
1 Este trabalho foi apresentado no 15º Colóquio de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Música (PPGM) da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e é associado 
ao projeto de pesquisa “Modelagem sistêmica a partir de gestos harmônico-melódicos de pequenas 
peças brasileiras”, vinculado ao PPGM/UFRJ e coordenado pelo Prof. Liduino Pitombeira. 
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Referenciais teóricos 

A modelagem sistêmica é uma convergência da teoria da intertextualidade 
(KRISTEVA, 1969 e 2005, KLEIN, 2005, KORSYN, 1991) com a teoria dos sistemas 
composicionais (LIMA e PITOMBEIRA, 2010) e é viabilizada em três etapas. Na 
primeira etapa, que denominamos seleção paramétrica, os parâmetros musicais a 
serem examinados (altura, ritmo, dinâmica, contorno etc.) são escolhidos, partindo 
de uma análise prospectiva da obra original. Devemos salientar que, nessa etapa, os 
parâmetros não selecionados passam a ser desconsiderados. A segunda etapa é o 
núcleo analítico, no qual se identificam as relações entre os objetos, tomando como 
referência os parâmetros selecionados. Nessa etapa, ferramentas analíticas 
tradicionais tais como análise harmônica, análise textural, análise formal, análise de 
contorno, entre outras, são utilizadas concomitantemente a novas propostas de 
observação. Na última etapa, denominada generalização paramétrica (CASTRO-
LIMA e PITOMBEIRA, 2015, 2016), desprezamos os valores particulares dos objetos 
e nos concentramos unicamente nas relações entre eles.  

 

 

Figura 1 - Operações cromáticas a partir de uma tríade em modo maior. 

O resultado dessa metodologia é um sistema composicional2 hipotético, isto 
é, que não foi necessariamente articulado conscientemente pelo compositor da obra 
original e que pode ser expresso nos seguintes formatos: (1) quadro de definições, (2) 
conjunto de diagramas e/ou (3) algoritmo computacional. Através desses formatos, 
são declaradas diretrizes gerais e específicas sobre a proposição de novos materiais e 
objetos e suas inter-relações. Uma vez que o sistema composicional tenha sido 

 
2 Flávio Lima (2011:62) propõe que um sistema composicional é “um conjunto de diretrizes, formando 
um todo coerente, que coordenam a utilização e interconexão de parâmetros musicais, com o 
propósito de produzir obras musicais”. Do ponto de vista genérico, Klir (1991:4-5) define sistema 
como “um conjunto ou arranjo de coisas relacionadas ou conectadas de tal maneira a formar uma 
unidade ou todo orgânico”. Meadows (2008:11), por sua vez, incorpora a noção de função à definição 
de Klir. 
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proposto, passa-se ao planejamento composicional, o qual também é constituído de 
três etapas. Na primeira etapa, denominada particularização, os valores dos 
parâmetros são particularizados, com base nas definições declaradas no sistema 
composicional modelado. Em seguida, na segunda etapa —aplicação —, esses valores 
são aplicados no contexto musical, em termos de registro e extensão instrumental. 
Por último, realiza-se a complementação paramétrica, ou seja, parâmetros não 
apontados no sistema composicional são livremente escolhidos pelo compositor. A 
decorrência dessa metodologia é o que se pode denominar de estrutura bruta, que 
passa a ser depurada pelo compositor com elementos suplementares, tais como notas 
adicionais, agógica, ajustes idiomáticos etc. 

 

Figura 2 - Operações cromáticas a partir de uma tríade em modo menor. 

Com relação à intertextualidade, Kristeva (1969, 1980) afirma que todo texto 
é “um mosaico de citações”. No âmbito da música, são fundamentais os trabalhos de 
Klein (2005), Korsyn (1991) e Straus (1990). Esses dois últimos, inspirados em 
Bloom (2002), propõem uma série de ferramentas, denominadas proporções 
revisionárias, que permitem alterar um intertexto em diversos níveis de 
profundidade.  

Com relação à teoria neorriemanniana, utilizaremos a taxonomia das funções 
harmônicas, segundo David Kopp (2002) e, adicionalmente, proporemos doze novas 
funções como resultado do encapsulamento de algumas operações propostas por 
Kopp. Em seu livro Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music, Kopp 
apresenta 13 transformações operacionais cromáticas que esgotam as possíveis 
conexões entre duas tríades, mantendo 3 notas em comum (identidade), 2 
(mediantes diatônicas) ou 1 (mediantes cromáticas conjuntas). Entretanto, a 
conexão de duas tríades sem a manutenção de notas comuns (mediantes cromáticas 
disjuntas) só é viável através do uso de duas operações consecutivas. Sendo assim, 
propomos doze novas operações encapsuladas G, g, T, t, N+, N-, n+, n-, L+, L-, l+ e 
l-. As operações G e g relacionam duas tríades, sem notas comuns entre elas, cujas 
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fundamentais são separadas por um intervalo de terça maior e menor, 
respectivamente, com mudança de modo.3 As operações T e t relacionam duas tríades 
separadas por um intervalo de quarta aumentada ou quinta diminuta, T conduzindo 
a um acorde no modo maior e t a um modo menor.  As operações N+, N-, n+ e n- 
relacionam tríades, sem notas comuns, cuja fundamentais se distanciam pelo 
intervalo de uma segunda menor, ascendente ou descendente.4 As operações L+, L-, 
l+ e l- relacionam tríades, sem notas comuns, cuja fundamentais se distanciam pelo 
intervalo de uma segunda maior, ascendente ou descendente.5 Para diferenciar esse 
novo sistema taxonômico que surge pelo encapsulamento de funções propostas por 
Kopp e que abrange as relações disjuntas (sem notas em comum entre os acordes 
cotejados), o nomeamos de Kopp-KUPP.6 A Figura 1 apresenta todas as relações de 
Kopp (em vermelho) e as novas operações (em verde), partindo de um acorde no 
modo maior e a Figura 2, partindo de um acorde no modo menor. 

Metodologia 

Utilizamos nesse trabalho uma metodologia composta por duas etapas 
distintas: modelagem sistêmica e planejamento composicional. A modelagem 
sistêmica consiste na análise do intertexto objetivando compreender a estrutura 
profunda da peça, obtendo como resultado um sistema composicional. Essa 
metodologia consiste de três fases: seleção paramétrica, análise e generalização 
paramétrica. Na primeira fase, escolheremos os parâmetros que serão modelados. 
No caso específico do Prelúdio n. 1, dois parâmetros serão selecionados: o parâmetro 
altura, em sua dimensão vertical (harmonia) e horizontal (contorno), e o parâmetro 
duração. A segunda fase, a análise propriamente dita, a qual será examinada em 
detalhes na próxima seção, descreve o perfil da obra (objetos e relações).7 Na terceira 
fase, generalização paramétrica, os objetos são desconsiderados e o foco se concentra 
nas suas inter-relações.8 Essa metodologia resulta na proposição de um sistema 
composicional que teria hipoteticamente dado origem à obra original. Uma série de 
declarações que expressam a estrutura arquetípica da obra constituem esse sistema.9  

 

 

 
3 Cohn (2012, p. 31) cita a operação H, que é correspondente à nossa operação G. Optamos pela 
denominação G, em virtude de sua alta recorrência em obras do compositor Carlo Gesualdo (1566-
1613). Em sua obra Moro, lasso, al mio duolo, podemos verificar o encadeamento entre os dois 
primeiros acordes Dó# maior e Lá menor, os quais se relacionam pela operação G. 
4 A letra N se inspira no acorde Napolitano da harmonia tradicional, um acorde nativo no modo 
menor, que é obtido pelo abaixamento da fundamental o segundo grau diminuto. Vale salientar que 
no sistema de operações PK, desenvolvido por Almada (2017) para aplicação em tétrades, o N tem 
outro significado. 
5 O L se inspira no modo medieval Lídio, cujas seis primeiras notas são obtidas ao combinarmos o I 

grau maior com o II grau maior (Dó-Ré-Mi-Fá♯-Sol-Lá). 
6 KUPP se refere às iniciais dos autores Kühn, Usai, Pascale e Pitombeira. 
7 É possível identificar uma certa gradação nos objetos. Tomemos como a análise de um trecho sob a 
perspectiva do parâmetro. Na superfície, temos notas (classes de notas com registros específicos). 
Afastando-se da superfície, temos as classes de notas que já se constituem em uma primeira abstração, 
uma vez que abstraem o registro. Por último, temos uma categoria ainda mais abstrata – as classes de 
conjuntos. Essas classes e suas inter-relações integram o que chamamos de perfil composicional.  
8 Como veremos em outros trabalhos (PITOMBEIRA, 2017) é possível utilizar concomitantemente 
perfis e modelos durante o planejamento composicional. 
9 Um sistema também pode ser expresso sob a forma de um algoritmo computacional. 
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A segunda etapa, ou seja, o planejamento composicional, também é composta 
por três fases. Na primeira fase, a particularização, é realizado o procedimento 
inverso da terceira fase da etapa anterior (generalização), ou seja, são agregados 
novos objetos específicos às relações observadas e declaradas pelo sistema 
composicional. Na segunda fase, ocorre a aplicação, em que esses novos objetos são 
distribuídos no texto musical, se observando as particularidades de registro e 
extensão dos instrumentos para os quais a nova composição está sendo escrita.10 Por 
último, na terceira fase, denominada complementação, os parâmetros não 
declarados no sistema são acrescentados. Especificamente no caso do Prelúdio n.1, 
o sistema tratará unicamente dos parâmetros altura, tanto em sua dimensão 
harmônica, quanto melódica, e ritmo, no aspecto de duração.11 Dessa forma, 
dinâmicas, articulações etc. serão acrescentados livremente pelo compositor na fase 
final de complementação. 

 

Figura 3 - Prelúdio n.1 de Claudio Santoro (1957/2008). 

Essa metodologia, como já observado em outros trabalhos,12 promove o 
esvaziamento estético do intertexto com relação à nova obra. Portanto, pode-se dizer 
que a nova composição apresentará uma intertextualidade abstrata com a obra 
original, visto que não necessariamente apresentará uma semelhança perceptível ao 
ouvinte, a menos que isso seja desejado pelo compositor – somente sua estrutura em 
nível profundo será reflexo da peça analisada. 
  

 
10 Essa fase é particularmente imprescindível quando os objetos são abstrações de parâmetros 
superficiais, como ocorre no caso de contornos, partições e eixos inversivos, por exemplo, uma vez 
que esses devem ser associados, nessa fase, às alturas, durações e dinâmicas.  
11 Assim como o parâmetro altura tem duas dimensões (harmônica e melódica), o parâmetro ritmo 
também pode ser categorizado em seus dois aspectos: duração e ponto de ataque. 
12 Conforme se pode verificar na bibliografia. 
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Análise do Prelúdio n.1 

Realizaremos uma análise do Prelúdio n. 1, de Claudio Santoro, cuja partitura 
é mostrada na Figura 3, em termos de forma e relações harmônicas. Em seguida, 
faremos uma análise detalhada dos gestos e de suas inter-relações em uma 
perspectiva dos parâmetros altura e ritmo. 
 

Tabela 1 - Divisão formal do Prelúdio n.1 de Santoro. 

Compasso Seção 

01—07 A 

08—23 A’ 

24—31 Coda 

 
 

A peça pode ser dividida em três seções, rotuladas A, A’ e Coda. O critério para 
classificação dessas seções é a similaridade dos gestos melódicos. Em outras 
palavras, os critérios que diferenciam a seções A da seção A’ são variações melódicas 
utilizadas pelo compositor no uso recorrente do material presente na seção inicial. A 
Tabela 1 mostra as seções da obra.  

Utilizando as operações neorriemannianas como ferramenta para a análise 
das relações harmônicas, podemos generalizá-las posteriormente e acrescentar 
novos acordes mantendo as mesmas relações utilizadas por Santoro, apenas 
desconsiderando os sinais utilizados no intertexto, ou seja, a operação F+ teve o sinal 
+ desconsiderado, podendo ser utilizada tanto como F+ ou F-. A Tabela 2 nos mostra 
os acordes utilizados por Santoro (coluna 1, acorde de origem, e coluna 3, acorde de 
destino) e suas respectivas operações (coluna 2). As operações generalizadas são 
mostradas na coluna 4.  

Os gestos melódicos (Figura 4) foram analisados através do uso de dois 
parâmetros: altura e ritmo. Os gestos foram segmentados e nomeados (x, y, z, t e w) 
utilizando a teoria dos conjuntos de classes de notas (Straus, 2013) como ferramenta 
para a análise das inter-relações de altura presentes entre os gestos. 

A Tabela 3 apresenta as inter-relações entre os gestos. Todo o conteúdo de 
classe de alturas está contido em apenas três nonacordes distintos, o que possibilitou 
a fragmentação em conjuntos menores até obtermos apenas um intervalo como é o 
caso do gesto z1. As durações tiveram os valores relacionados às figuras como pode 
ser observado na Tabela 4, o que permitiu que todo o conteúdo rítmico fosse 
proveniente da combinação de apenas três valores distintos e do algarismo “0” que 
significa uma pausa de duração indefinida. 

Em seguida, os gestos foram associados à estrutura formal do Prelúdio n.1. 
Podemos observar os elementos que constituem as frases e suas variações (Tabela 5). 
A estrutura foi generalizada em seguida, ao desconsiderarmos as durações 
específicas que delimitam as frases na obra original (Tabela 6).  

Todo o conteúdo de alturas e rítmico foi generalizado (Tabela 7). Os gestos 
podem ser concebidos a partir da escolha de três superconjuntos distintos que são 
fragmentados sucessivamente até produzirem o intervalo mais simples possível. O 
conteúdo rítmico foi desassociado aos valores e agora qualquer figura pode ser 
utilizada (Tabela 8). 
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Tabela 2 - Análise e Generalização das Operações Harmônicas. 
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Tabela 3 - Conteúdo de altura e de duração dos gestos. 

 

 

Tabela 4 - Nomenclatura para os valores rítmicos e conjuntos.  

 

 

Tabela 5 - Estrutura dos gestos presente na forma do Prelúdio n.1. 
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Tabela 6 - Estrutura generalizada. 

 
 

Tabela 7 - Gestos generalizados. 

 
 

Tabela 8 - Valores rítmicos generalizados. 
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Sistema composicional 

 Após a análise do Prelúdio n°1, propomos o sistema composicional mostrado 
na Tabela 9 e suas respectivas definições.  
 

Tabela 9 -. Sistema composicional hipotético para o Prelúdio n°1 

DEFINIÇÃO 1 A macroestrutura e microestrutura da obra segue o padrão estabelecido 
pela Tabela 6. 

DEFINIÇÃO 2 A obra tem duas camadas independentes, uma associada a gestos melódicos 
e outra a estruturas harmônicas. 

DEFINIÇÃO 3 As operações utilizadas na camada harmônica estão identificadas na coluna 
de operações generalizadas da Tabela 2. 

DEFINIÇÃO 4 A estrutura dos gestos melódicos segue as diretrizes: 
a) São elaborados cinco gestos identificados como x, y, z, w e t, subdivididos 

em 3, 8, 3, 4 e 1 configurações, respectivamente.  

b) Os conteúdos de alturas dos gestos são descritos na Tabela 5. Deve-se 
observar as relações de pertinência entre determinadas classes de 
conjuntos.  

c) São estabelecidos três valores duracionais constantes, representados por 
r1, r2 e r3, e um valor de duração indefinida para as pausas, representado 
por 0, como material rítmico, disposto conforme a Tabela 8. 

Planejamento composicional de Cinco Mulheres 

O sistema composicional definido na seção anterior foi o ponto de partida para 
o planejamento composicional do primeiro movimento de Cinco Mulheres, para Trio 
de Madeiras, de Rodrigo Pascale. A primeira etapa do planejamento consistiu na 
escolha do meio instrumental, no caso: flauta, oboé e fagote. Em seguida, 
determinamos os valores de r1, r2 e r3: r1 = , r2 =  e r3 = , como mostramos na 
Tabela 10  Com base na Tabela 7, escolhemos os conjuntos que integraram cada 
gesto, como mostramos na Tabela 11. Em seguida, escolhemos as operações a partir 
das operações generalizadas da Tabela 2, conforme mostramos na Tabela 12. E a 
forma utilizada pode ser conferida na Tabela 6. 

Na Figura 5, apresentamos a realização musical e os novos parâmetros 
utilizados: duração, altura dos gestos melódicos e encadeamentos harmônicos 
obtidos por meio do uso das novas operações. O trecho inicial do primeiro 
movimento de Cinco Mulheres pode ser observado na Figura 6.  

Tabela 10 - Novos valores associados à r1, r2 e r3. 
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Tabela 11 - Conjuntos escolhidos no planejamento composicional de Cinco Mulheres. 

 
 
 

 
 

 

Figura 5 - Realização musical (três pautas superiores) partindo dos valores obtidos durante o 
planejamento composicional (três pautas inferiores) de Cinco Mulheres. 
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Tabela 12 - Novas operações. 
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Figura 6 - Início do primeiro movimento de Cinco Mulheres, de Rodrigo Pascale 

Considerações finais 

Neste trabalho de pesquisa, realizamos a modelagem sistêmica do Prelúdio 
n°1 para piano solo de Claudio Santoro, com o objetivo de propor um sistema 
composicional hipotético que teria dado origem a essa peça. A modelagem foi 
viabilizada através de uma análise da harmonia, da forma, do material rítmico e das 
classes de alturas presentes nos gestos melódicos. Os resultados analíticos foram 
generalizados e constituíram as definições de um sistema composicional. Partindo 
desse sistema, planejamos uma obra original para trio de madeiras. Através desse 
trabalho obtivemos um contato mais profundo com uma obra de Santoro e seus 
procedimentos composicionais, além de propor doze novas funções 
neorriemannianas, algumas utilizadas na obra analisada e outras como ferramentas 
para futuras análises. 
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Resumo: A percepção da música como um fundamental do ser humano está presente na abordagem 
de vários estudiosos, dentre os quais podemos citar aqui o compositor Richard Wagner e os filósofos 
Nietzsche e Schopenhauer. É nesse sentido o foco de nossa pesquisa. Este artigo consiste numa muito 
singela introdução ao tema e busca tecer algumas breves considerações acerca do pensamento desses 
estudiosos acerca da música, com a forma de apreensão de mundo e música pelos gregos na Grécia 
Arcaica. Para tanto, lançamos mão dos estudos de alguns expoentes em suas áreas de pesquisa, como 
Erick Havelock, José Antônio Alves Torrano e Martin Heidegger.  

Palavras-chave: Música. Grécia. Filosofia. Ontologia. 

Parece-nos difícil vislumbrar alguma área do saber na qual a música figure de 
forma totalmente autônoma com relação às outras esferas do conhecimento. Muito 
provavelmente, a teoria musical e suas áreas correlatas. Apenas. No mais, nos 
deparamos com uma profusão de trabalhos acadêmicos que, cada vez mais, 
demonstram a vocação interdisciplinar que a música possui. Não obstante, 
observamos, neste mesmo meio acadêmico brasileiro, certa resistência a esse diálogo 
da música com outras áreas distintas do conhecimento, e uma tendência à 
desqualificação desta interlocução. Isso reflete um modo de pensar muito próprio 
dos dias atuais. Buscando continuamente “o novo”, o “moderno”, o “evoluído”, 
caminha-se, nesses tempos, sempre em direção à superação que implica num 
rompimento com o antigo. E essa tendência é observada não só no cenário dos 
estudos de música, mas em todas as áreas do saber, incluindo-se as artes, em 
obediência a uma tendência especifista, segmentadora e tecnicista. Na contramão 
deste manuseio do saber, este trabalho figura como uma tentativa articuladora da 
fala e legado das gerações que nos antecederam, a fim de resguardar o que de 
precioso transmitem com relação ao que é mais essencial ao homem.  

Erick Havelock foi um especialista em antiguidade clássica que atuou nas 
universidades de Toronto, Harvard e Yale, e cujo foco de estudo principal consiste na 
mudança ocorrida no ocidente a partir da transição da tradição oral para uma forma 
alfabetizada. Sua influência se espalhou além do estudo do mundo clássico para o de 
transições análogas em outros tempos e lugares.  

José Antônio Alves Torrano, professor da Universidade de São Paulo – USP, 
outro especialista de antiguidade clássica, é o mais renomado tradutor de textos 
gregos para a língua portuguesa ainda em atividade.  Torrano percebe, em seus 
estudos, o mito como uma forma de linguagem e propõe que os mitos gregos estão 
profundamente relacionados às musas, estas, um mito muito importante na tradição 
grega, que trata, dentre outras coisas da tradição do conhecimento na Grécia Arcaica, 
ponto que encontra intersecção com a abordagem de Havelock.  

Heidegger, por sua vez, foi um filósofo alemão cujas questões debruçavam-se 
sobre o ser e seu sentido. A música ocupa, ao que nos parece, um lugar central eu seu 
sistema, a ponto de ele a considerar destacada com relação às demais artes. No ensaio 
A Origem da Obra de Arte, ele afirma que a poesia apresenta-se como a mais poética 
das artes, vez que sua substância é a linguagem, a qual se apresenta como a casa, a 
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habitação poética, o destino do ser. (HEIDEGGER. 1977, p. 59). Ele retoma esse 
argumento em A Caminho da Linguagem, livro no qual afirma que a poesia é a mais 
exímia das artes por estar ontologicamente sustentada pela música, aqui entendida 
como lógos e mousiké simultaneamente. Importante observar que aqui não ocorre 
uma hierarquização das artes, como se poderia supor. Heidegger não busca inserir 
novos elementos às polêmicas que se assentam junto à estética tradicional.  

A arte em Heidegger propõe um resgate das questões originárias do ser, e está, 
portanto, metodologicamente deslocada de tais polêmicas, de forma que, para ele, a 
música se dá como questão, o que consiste na própria condição sustentadora do 
pensamento sobre a música.  

Feitas estas apresentações, resta dizer que, inevitavelmente, passamos pela 
filosofia grega pré-socrática nesse caminho de tentar resgatar a forma antiga 
ocidental de apreensão do mundo e de relação com o todo, o que se dá sempre bem 
marcado pela presença da música, de uma forma ou de outra. Esse resgate é 
fundamental uma vez que nosso caldo cultural (ou “cultural river” como preferem 
alguns estudiosos) é abissalmente diferente do caldo cultural da época. 

Dessa forma, nossa abordagem passa, embora não tão explicitamente, mas 
necessariamente, pela história e pela antropologia, que se dão como ponto de partida 
para a observação do comportamento e pensamento dos gregos na antiguidade. 

Pois bem. Desde as musas passemos a pensar.1  
Os gregos desenvolveram algumas formas de articulação do pensamento 

caracterizadas por um modo muito próprio de apreensão do mundo no qual se 
encontravam inseridos. Podemos apreciar essas figuras de pensamento que 
constituíram a tradição cultural grega por meio dos mitos. 

O mito como questão não é uma escolha, nem um problema. O mito é 
narrativa, presença e existência em seu sentido e verdade, de acordo com o universo 
do grego e, para eles, traça a trajetória dos mortais, ao mesmo tempo que acena a 
possibilidade do porvir. 

A mitologia grega conta-nos que foi ao se casar com a Deusa Mnemosyne 
(Memória) que Zeus concebeu as nove Musas, suas filhas. Atribuindo a maternidade 
das musas à Memória, a mitologia dava a esta última uma importância capital. A 
memória, tanto na arte quanto na cultura gregas não exerce um papel secundário ou 
auxiliar, mas uma função central.  

Filha de Urano e Gaia, Mnemosyne encarna a divindade da enumeração. Sua 
prole é caracterizada diferentemente de acordo com o autor ou a tradição. O filósofo 
francês Michel Serres (2011) as descreve detalhadamente e lançamos mão de sua 
descrição para falar das musas.  

Polímnia encarnaria a pantomima. Suas mímicas reproduziram as vibrações 
internas do mundo e de seus seres. Fascinada pela imitação, é ela que inventa o 
ritmo. Sua outra irmã, Terpsícore, também extasiada pela imitação, reproduz e 
transforma os movimentos do mundo. Torções, tensões, saltos e gestos improváveis, 
de cem figuras e mil movimentos, tudo isso é obra de Terpsícore. As duas irmãs 
seguintes são musicistas. A primeira, Euterpe, a doadora de prazeres, é a musa da 
música, toca flauta; a segunda, Érato, dirige o coro que reúne gritos destituídos de 
razão, em uma harmonia de uníssonos raros ou de acordes complicados; é a musa da 
poesia lírica. A próxima irmã seria Urânia, a musa do saber preciso, rigoroso e 
universal, aquela que coordena a harmonia celeste. A elas, junta-se Clio, a musa da 

 
1 Em paráfrase ao verso de Hesíodo: “Desde as musas comecemos a cantar”, que dá início à sua obra 
mais conhecida e que seria, de certa forma, o mais antigo tratado de mitologia grega que chegou até 
nós: a Teogonia. 



Música e Musas: Um canto primevo 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 107 
 

 

história e as três últimas, Melpómene, a musa da tragédia, Tália, da comédia, e 
Calíope, da poesia épica. Michel Serres estabelece entre cada uma dessas musas uma 
íntima relação com a música. 

Sob um enfoque mais amplo, e mais grego, o papel das musas, e a própria 
razão da sua existência, é prestigiar e manutenir a vigência da memória, por meio do 
canto. Ou seja, para que exista a memória, as musas precisam cantar.  

Na Grécia do período arcaico, o mundo divino e o mundo dos homens não se 
dão em separado. O mundo é ele mesmo manifestação do sagrado. A concepção 
apartada de sagrado e profano não faz sentido para os gregos, visto que ausente a 
noção e a consciência de mundo humano e mundo que transcende ao humano, como 
se dá nos tempos atuais. 

Todo o arcabouço de conhecimento e compreensão do real era transmitido 
pelas gerações através dos aedos, poetas que, tomados pela inspiração das musas, 
promoviam a transmissão dos costumes, a percepção do homem, dos seres, da vida 
e da morte, preservando, assim, a memória coletiva daquela civilização. Nela, os 
desdobramentos da vida se davam a partir do conhecimento transmitido pela 
tradição oral. 

Havelock (1996) leciona que a cultura da Grécia dos séculos VII e VI a.C. 
reunia valores completamente distintos daqueles que nos são, hoje, familiares. A 
cultura oral desta Grécia diz respeito a uma cultura anterior à formação e 
implantação do alfabeto. Esta cultura, no entanto, reunia aspectos de uma intelecção 
e do que poderíamos chamar de uma estrutura vocabular que, ainda que sonora 
apenas, é capaz de configurar uma cultura pré-letrada. 

Até meados do séc. V a. C., a cultura grega era preponderantemente iletrada. 
Só muito depois a escrita se tornou parte da instrução básica dos gregos. Assim, a 
cultura da Grécia Arcaica é marcada pela oralidade e sustentada a partir de uma 
forma eficaz de retenção e transmissão de informações, um modo que preservou a 
unidade da cultura por séculos. 

Essa preponderância e superveniente convivência da tradição oral com uma 
cultura alfabética perdurou até a segunda metade do séc. IV a.C. Tendo em vista que, 
numa cultura marcada pela oralidade, tudo aquilo que lhe é pertencente se encontra 
resguardado na memória dos indivíduos, o que implicava num problema relacionado 
à sucessão das gerações. 

O canto se manifesta, nesse cenário, como principal recurso de manutenção 
da cultura, acompanhado de dança e instrumentos musicais, naturalmente, por se 
mostrar mais fácil e mais permanente a memorização por meio da musicalização do 
que por meio de uma narrativa prosística. “Os gregos designaram este complexo de 
práticas orais pelo termo técnico mousiké, e corretamente designaram a musa que 
deu nome a essa arte como ‘filha da Recordação’. Ela personificava a necessidade 
mnemônica e as técnicas mnemônicas características de uma cultura oral.” (p. 
189). Havelock (1996) observa, ainda, que apenas uma “linguagem regida pelo ritmo 
pode ser repetida como algo que se pareça à invariabilidade garantida na 
documentação. A forma das palavras e seu lugar na sintaxe são fixados pela ordem 
rítmica”.  

Nesse cenário, o poeta grego era o protagonista da manutenção do seu povo e 
da sociedade que integrava, pois ao seu labor poético recai a responsabilidade de, por 
meio das musas, rememorar todo o arcabouço cultural desta Grécia, composto por 
tradições, costumes, história, ensinos, e narrativas sobre a origem dos deuses e dos 
homens. Garantir a essa prolação o sentido de unidade, que manteria a coesão da 
cultura, era o desafio do labor poético do aedo, e sem ele, certamente, a transmissão 
do conhecimento e a coesão cultural grega não teriam sido viáveis, uma vez que os 



Música e Musas: Um canto primevo 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 108 
 

 

métodos de armazenamento de informação fundamentados na escrita e no 
arquivamento de documentos não se encontrava disponível na época. Neste cenário, 
fica claro o esteio da cultura e da identidade de um povo na música. 

Assim, como palavra cantada pelos aedos, a música foi o meio pelo qual os 
gregos, na Grécia Arcaica, ordenaram sua cultura e seu mundo. Para eles, o dizer das 
musas é pronúncia de uma condição inaugural. Na canção, por elas inspirada, 
transitam entre, e presentificam, coisas e mundo. Para esta Grécia Arcaica, agrícola 
e pastoril, situada num momento prévio ao surgimento da pólis e do advento da 
escrita, as musas são as potestades difusoras do conhecimento e o aedo, o grande 
facilitador no acesso ao saber, a maior esteira da cultura e do pensar. A música dá-
se, nesse cenário, como articulação fundamental do pensamento na Grécia Arcaica e 
como base do conhecimento.  

Na cultura grega, as musas possibilitam a experiência numinosa do canto, a 
apreensão do sagrado imanente em todas as coisas. Nessa experiência, cada ente se 
pronuncia. E na sua pronúncia única, manifesta aquilo que lhe é singular; aquilo que 
lhe é próprio dialoga com a diversidade do outro. Essa experiência numinosa faz-se 
presença, manifestação, e negação do esquecimento. É a aletheia grega. Presença, 
manifestação, aparição do ser dando-se no ente, um eclodir do ente que podemos 
compreender como a doação possível do ser. Em seu mostrar-se, o sentido do ser é 
recolhido pelas musas que o revelam, abrindo caminho, assim, para a vigência de 
outra aparição. 

No pensamento mítico, as musas trazem em seu canto o desconhecido do 
mundo cosmogônico. As musas tudo testemunham. Só através de seu dom é que os 
mortais podem acessar o cosmo. “A voz das musas é a voz do mundo, mundo este 
entendido como totalidade”. (PEDROSO, 2007. p. 23).  

A linguagem, particularmente do Canto, é a experiência em que mais 
fortemente se vive como percipiente, com a alertada e acesa atenção ao que 
se ouve e ao que se canta. A experiência numinosa do canto é a audição das 
palavras-seres, de palavras-presença. A Palavra-Presença, i. e., a Voz 
múltipla e uníssona das Musas encarnada na Voz do aedo, mais do que 
ouvida é percebida: é vivida e vista na arcaica concretude em que se reúnem 
e con-fundem o nome e a coisa nomeada. (TORRANO, 2001. p. 95). 

O canto das musas se dá como vigor de memória e construção do real, sendo 
ele alvo de encantamento e escuta do indefinível que vigora na tensão instaurada pelo 
arrebatamento dos sentidos no qual se inaugura um tempo-espaço inédito que rasga 
o real pela palavra do aedo. Aletheia. Linguagem. 

As musas dão-se comemoração teocosmogônica de tudo o que se faz 
perceptível aos sentidos. Em seu canto, a verdade se dá como desvelamento, 
presentificação do ser, e não certeza ou juízo. A verdade como desvelamento não é 
ao modo cartesiano da metafísica. A busca pela verdade na tradição grega mais 
primeva não é busca pela certeza, pela precisão, mas um descobrir, um perceber, um 
assombrar-se com o que se dá a conhecer.  

Como desocultação é que os gregos antigos tiveram a experiência 
fundamental da verdade. A palavra grega Alétheia, que a nomeia, indica-a 
como não esquecimento, no sentido em que eles experimentaram o 
Esquecimento não como um fato psicológico, mas como uma força 
numinosa de ocultação, de encobrimento. Desde as reflexões de Martin 
Heidegger estamos afeitos a traduzir aletheia, por re-velação (como fiz Nov. 
28), des-ocultação, ou ainda, não esquecimento. Isto porque a experiência 
que originariamente os gregos tiveram da verdade, é radicalmente distinta 
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e diversa da noção comum hodierna que esta nossa palavra verdade veicula. 
(TORRANO, 2001. p. 25) 

A percepção do grego é de uma estrutura constituída por homem e mundo na 
qual a memória se articula na presentificação que se opõe ao esquecimento, o que se 
dá numa dinâmica continuamente alternante. Trata-se da percepção do real como 
uma imanência recíproca daquilo que se constitui como memória e daquilo que tão 
somente às Musas cabe revelar.  

Por assim ser, o canto da musa, por meio do aedo, cultor da memória é o que 
permite ao homem da Grécia Antiga suplantar suas limitações físicas de movimento 
e o alcance de sua visão, transcendendo, assim, às fronteiras geográficas e temporais, 
que, naquela civilização, não fosse o estabelecimento do espaço-tempo promovido 
pelas musas, conservar-se-iam inacessíveis. Mediante o vigor da palavra cantada, o 
canto do aedo presentifica a coisa vocalizada. 

O cantar das musas não se refere apenas ao ato de cantar convencional. Trata-
se de um sentido mais arcaico e de maior espectro, vez que o canto das musas é a 
palavra pela qual o cantor, o aedo, se lançava na direção da constituição da memória 
das coisas. A mousiké tem um sentido mais amplo. Para o grego, a música possui 
uma regência e uma vigência que conduz tudo o que se dá no mundo, por meio de 
vibração, harmonia e ritmo. Uma instância fundamental a partir da qual o universo 
se movimenta e sobre a qual ele repousa. É nesse sentido a ideia da harmonia das 
esferas. A música das esferas, também conhecida como harmonia das 
esferas ou música universal, é um antigo conceito definido pelos gregos que postula 
a existência de uma harmonia divina e matemática entre o macrocosmo e 
o microcosmo. Para o grego, não é a música que é matemática, a matemática é que é 
música.  

Em suas pesquisas sobre astronomia, matemática, acústica e música, 
Pitágoras foi talvez o primeiro a estabelecer um elo entre a regularidade dos eventos 
celestes e as proporções matemáticas que regulavam as consonâncias e dissonâncias 
musicais. Por isso a nossa conotação de canto primevo. Há, de fato, uma música, um 
canto, que embala o universo. 

Os gregos ofereceram ao ocidente a percepção de uma vigência ontológica da 
música. Não identificavam nela a função de corresponder aos sentimentos e emoções 
humanos (o que seria uma compreensão da música como abstrata e subjetiva, 
simplesmente), antes, compreendiam a música como vigência pulsante tanto no 
homem, como em toda constituição do cosmo, pelas “vibrações do som e nas 
oscilações do ritmo”:  

A música é a mágica que toca profundamente as vibrações do vir a ser de 
nossos descontentamentos e, mais do que qualquer outra coisa, mergulha 
nossos projetos de ser nas ondas do não ser e do vir a ser. Nas profundezas 
das vibrações, se torna presente a compertinência de todas as diferenças. 
Os gregos foram quem deram ao ocidente essa vigência ontológica da 
música. Na música eles não viam apenas uma expressão imediata 
da alma; nas vibrações do som e nas oscilações do ritmo sentiam 
desfazer-se os limites e as barreiras das realizações e viam brilhar um 
relâmpago sobre abismo noturno da realidade, onde brotam a vida e a 
morte, o mundo e o imundo a ordem e o caos. É este o sentido profundo 
da filosofia pitagórica sobre a harmonia das esferas: as vibrações 
da realidade em que nasce o universo constitui a música 
originária de todas as realizações. Para a filosofia, a música não é uma 
arte entre outras artes. Não há uma musa da música. A música é que é a 
musa de todas as musas. Por isso, as artes são todas musicais e são arte na 



Música e Musas: Um canto primevo 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 110 
 

 

medida de sua musicalidade. Pois na música se dá o mais alto grau de 
realização de qualquer real. (LEÃO. 2000. p. 43) 

Para o grego, no canto revelador das musas, ou seja, na música, se dá a 
realização plena da linguagem. Assim, a música se mostra nesse contexto como mais 
alto grau de realização da linguagem e como principal vetor de disseminação do 
conhecimento. 

A ruptura da perspectiva de unidade entre música e musas se dá com o 
advento da escrita na Grécia, por volta do séc. IX a.C. Música e palavra se 
distanciaram, o que repercutiu grandemente no papel desempenhado pelo aedo. A 
memória perde seu lugar elevado por operar como força substantiva com a música e 
pela música, para ser atada ao campo da racionalidade dos fatos e na acumulação de 
dados.   

Assim, a musicalidade que regia toda dinâmica da memória é preterida em 
favor dos elementos racionais fáticos, configurando a realidade, a partir de então, 
por sua direcionalidade e sucessividade, iniciando uma trajetória em direção a um 
discurso lógico-racional próprio da filosofia grega sobre a plataforma construída por 
Sócrates, Platão e Aristóteles. 

Nesse processo cultural, a acepção mais profunda de música teria se 
desfigurado, para dar lugar a uma configuração diversa que permite à música tornar-
se funcionalidade operária de outras instâncias. 

Não é possível neste artigo, tratar de todos os pormenores do trabalho, mas 
tem-se aqui um panorama do universo de fatos e idéias que ele aborda e tenta 
articular. O pensar poético não se dá sob o esquadro do cálculo, da medida, do 
conceito ou da predicação. Ele se dá na abertura da escuta. A escuta do pensamento 
não pode pretender tornar a música escopo de uma análise experimental-científica, 
a escuta do pensamento escuta o que a música, protagonista, desvela, preservando a 
atmosfera poética que ela cria. Assim, este recolhimento contemplativo do 
pensamento de que falamos, e ao qual nos propomos, escuta o discurso poético da 
música e nele medita, ansiando nela e com ela tornar-se um pensamento que 
caminha no poético à busca do sentido. Na busca da pronúncia de uma linguagem 
originária, este pensamento ausculta no logos o sentido do ser, confluindo com o real 
e respondendo ao aceno do mistério. O sentido que a música nomeia não diz respeito 
ao que a filosofia delineia em sua estética. Trata-se do sentido que a própria música 
desvela, o sentido que ela poetiza e manifesta. “Certamente, não é difícil para 
ninguém compreender que a música faz sentido. Fazer aqui é originariamente 
pensado como pro-duzir. Os gregos nomearam isso com a palavra poiésis. A 
música diz e nomeia o que o pensamento quer escutar: uma poética do sentido”. 
(AGUIAR. 2004. p. 5) 

Sob as lentes desta ontologia poética percebemos que na linguagem o sentido 
do ser se vela, desvela e revela. Isto parece constituir sua própria essência. A 
linguagem não se presta a mero meio de comunicação. A linguagem se dá e é ela 
quem fala. É a linguagem quem fala e o homem atende ao seu apelo “apenas e 
somente à medida em que co-responde à linguagem, à medida que escuta e pertence 
ao apelo da linguagem. [...]. É a linguagem que, primeiro e em última instância, 
nos acena a essência da coisa” (HEIDEGGER, 2001. p. 167-168).  Para os gregos a 
linguagem, o logos, “é que tem o homem, habilitando-o a ser e levando-o a habitar 
uma vida explosiva de criação. É no discurso da linguagem que o homem se faz. A 
Linguagem não se reduz, pois, a uma propriedade do homem. Ao contrário, o 
homem é que provém de uma apropriação da Linguagem”. (LEÃO, 2000. p. 173)  
Ora, “É a linguagem que fala, não o homem. O homem só fala quando responde à 
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Linguagem.” (Ibidem, p. 143). Assim, damo-nos conta de que o ser é condição sine 
qua non para a produção do sentido. Ser e sentido estão intrinsecamente ligados, vez 
que não pode haver um sem o outro. 

O discurso metafísico ignora a confluência entre música e linguagem. 
Destarte, para adentramos nestas sendas em busca da essência, precisaremos nos 
dar em abertura para que a música possa, por meio da poiesis, pronunciar-se em seu 
desvelar. Sob a perspectiva poética e ontológica da relação entre música e linguagem, 
alçamos este voo que busca pensar a música a partir do recolhimento meditativo que 
silencia para ouvir o logos, e aguarda que a música, ao presentificar-se, se pronuncie 
acerca de si, única que pode falar sobre o seu ser com propriedade.  

A música é possibilidade de instauração do poético. Ela se sustenta na 
experiência do singular, que é a experiência dita poética. A música é a própria 
essência da gênese de uma espaço-temporalidade poética que produz memória. O 
sentido para o qual a música aponta, não é predisposto pelo pensamento. Assim, o 
pensamento é que se predispõe a escutar o sentido, a partir do apelo da música. Desta 
forma, tanto na linguagem quanto na música, percebemos a possibilidade da 
instauração de uma vigência diversa daquela erigida pela ciência ou pela técnica. 
Heidegger propôs uma compreensão da arte que desconsiderasse todo o arcabouço 
representacional e conceitual assentado na cultura ocidental, e voltada para a 
compreensão do real, bem como do homem; uma superação da metafísica - que 
privilegiava o inteligível sobre o sensível, transformando em “verdade” o que não 
passa de mera convenção. 

É na arte que Heidegger entende que se assenta o “a-se-pensar”, o que é digno 
de ser pensado. A arte traz consigo algo que perpassa o que um sistema filosófico 
conceitual e sistemático, ou o sistema de um estudo estanque, pode conter. Longe de 
ser mero objeto alvo de uma avaliação qualquer, a obra de arte se dá sempre como 
um pôr-se-em-obra daquilo que se manifesta, um rasgo que mostra e se mostra, uma 
dinâmica cuja potência se dá num doar-se ao pensamento. Assim, a obra de arte não 
pode ser um fruto do fazer humano. É a arte que constitui o humano, diz Heidegger 
– e o mistério a partir do qual ela se mostra e se revela compõe o que lhe é próprio, a 
saber, a recusa de se fazer escrava do sujeito ante a precisão e a certeza científicos, 
que se costumam dar por meio da representação e do matema.  

Com Heidegger e a partir dele, não se pode mais ignorar a questão do 
cabimento da alocação da arte no campo dos múltiplos fazeres e afazeres humanos. 
Não. Torna-se delicado devolver a arte para o âmbito analítico e classificatório da 
filosofia e da ciência, porque a flecha da questão já foi lançada. Atenderia mesmo a 
arte a uma estrutura marcada pela subjetividade, e pautada pela racionalidade 
oriunda da metafísica? Seria a arte um fato social acerca do qual a antropologia ou a 
sociologia poderiam tratar e esgotar? E a música? Seria apenas um amalgamado de 
regras e técnicas capazes de produzir um produto para o entretenimento e expressão 
do homem?  De certo que não, se observarmos que o próprio empenho de existência 
do homem se dá por meio da poiesis e da Música, (entendida aqui como mousiké, 
essa música maior que compõe o real). É poeticamente, e musicalmente, que o 
homem habita esta terra. 

Heidegger, não se fez refém dessa redundância objetivo/subjetivo, concluindo 
que a linguagem filosófica, completamente contaminada pela metafísica, carecia de 
um resgate originário, entendeu, outrossim, que a própria linguagem filosófica, a sua 
expressão, apresentava a necessidade intrínseca de uma transformação aguda. Nessa 
transformação, a arte teria seu papel redimensionado, tendo sua grandeza manifesta 
em si mesma e não definida e auferida pelo beneplácito da filosofia tradicional. 
Assim, Heidegger percebeu a necessidade de se trazer o pensamento para deslizar 
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pelos trilhos da poesia reavendo as veredas abertas pelos pensadores originários, 
chamados de pré-socráticos, sendas estas também percorridas por Nietzsche. 
Heidegger não propôs uma mudança arbitrária e criativa do estilo filosófico, mas, 
antes, uma proposta na contramão das limitações erigidas pela metafísica a fim de 
desviar-se de suas estruturas representacionais, viabilizando uma mudança no 
sentido da arte e na forma de com ela interagir e confluir.  

Sem dúvidas, a proposta heideggeriana nomeou e resgatou possibilidades 
abandonadas de pronunciamento da arte, uma vez que ela se desconecta do molde 
sociológico a que estava vinculada, apenas atendendo a utilidade de ilustrar 
elementos de relevo considerado maior, elementos estes que direcionam a história. 
O ponto negligenciado que Heidegger consegue alcançar é que, com a arte e a partir 
da arte, o real se doa ao homem e o questiona. A proposta heideggeriana acaba, 
assim, por influenciar a configuração do cenário de transformações que marcam a 
tradição do pensamento moderno. Nessa configuração, as questões invocadas pelo 
real fazem estremecer os alicerces da metafísica de Platão. 

Mas e a música? A música memorifica, rememorifica, presentifica... Mas 
como? Como o ser se põe à questão? Como é que o ser vem à questão? Como são os 
envios do ser? O ser não formula pergunta que não seja pela sua presença. Como o 
ser faz a pergunta? Sendo. Ela torna o imanifesto da questão manifesto como 
questão. O ser não faz questão no sentido da interrogação como faz o ser humano. O 
ser se dá como questão. O modo como o ser articula a questão é sendo. Isso é o 
presentificar-se.  E é a única maneira que o ser tem pra se encontrar como questão 
que ele mesmo é.  

Toda nossa formação educacional acaba atuando de forma a nos fazer 
esquecer que somos na verdade uma questão. E toda tentativa de resposta dessa 
questão é pensada a partir do ôntico, e não a partir do ontológico. Então, o que é o 
dimensionamento ontológico disso? No plano ontológico, o ser, que é algo que não é 
aparente, mas latente, se mostra de alguma forma. Ele só se mostra como aparência 
na questão. Como? Sendo! Esse sendo, para Schopenhauer, é música.  

No que diz respeito ao homem, a música o relembra a questão do ser. Mas, 
como? Tal qual o que se diz genuinamente é o poema (HEIDEGGER. 2003), desde o 
seu empenho de que o poema é sempre uma articulação do ser, ou seja, do poético. 
Como o homem é relembrado disso? Na relação com a música o homem lida com 
uma coisa em que não há descodificação a priori, ou seja, a música não é um código. 
Ela é, na verdade, a vigência de um modo de ser do real sendo real. 

A pesquisa ora empreendida não busca esgotar o tema, ou se pôr como 
resposta ou posição pronta e acabada a respeito do tema da música na antiguidade. 
Também não se pretende aqui transformar a proposta filosófica de Heidegger em 
doutrina, por óbvio. Pelo contrário, o propósito do artigo – do trabalho como um 
todo – é se dar como questão, como uma provocação à reflexão, de forma que, 
olhando para o modo de relação do grego com a música – e cremos que o legado das 
gerações antigas não pode e nem deve ser desconsiderado – possamos repensar 
nossa própria relação com ela, não como mera utilidade ou entretenimento 
supérfluo, mas como algo essencial ao homem e integrante de todo o complexo tear 
de seu sistema cognitivo e emocional, mas ainda muito mais do que isso, como 
vigência pulsante e fundante da physis. Lançamos mão da admoestação de LEÃO 
(2000): 

Pensar é ter a coragem de pôr em jogo, em todo relacionamento, o espaço 
de liberdade das próprias pressuposições e o advento da verdade nos 
propósitos de ação e compreensão. Esta coragem já nos é sempre dada. Por 
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isso, temos de aprender a pensar. Não adianta tomar posição, sem pensar 
as suposições em que a própria posição se planta.  

De certo, esse despertar para o convite ao pensar não diz respeito ao 
pensamento das noções consagradas na tradição ocidental ou pré-definidas de 
música, especialmente quando elas se referem à restrita compreensão de música 
como uma “arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme 
a época, a civilização etc” (WIKIQUOTE, 2017), arte esta, capaz de desempenhar 
funções e servir como utilitária das demandas humanas. 

O pensamento não é nenhum meio para o conhecimento. O pensamento 
abre sulcos no agro do ser. Por volta do ano de 1875, Nietzsche escreve o 
seguinte: “Nosso pensamento deve ter o cheiro forte de um trigal numa 
noite de verão”. Quantos ainda possuem olfato para esse cheiro? 
(HEIDEGGER, 2003. p. 133) 

Nosso trabalho, como já se sabe, tem como proposta lançar-se como ponto de 
partida para um diálogo interdisciplinar, propondo-se como contraponto à discussão 
já empreendida em outras áreas do conhecimento.  Há, contudo, uma última uma 
observação a ser feita. Ao longo do artigo mencionamos Havelock, Torrano, 
Heidegger e Nietzche, intelectuais cujas abordagens mostram-se em estrita 
consonância. Mas e Schopenhauer? Que relação tem sua filosofia com o que aqui 
abordamos? Bem, Schopenhauer, mesmo de cima da plataforma metafísica onde 
está plantada sua filosofia, consegue atentar para o vigor e a vigência da música, 
como algo para além do círculo das artes que adentra o perímetro ontológico do ser. 
Sua percepção da desenvoltura da música na physis leva-o a dizer que a música não 
pode ser classificada juntamente com as outras artes, porque ela é sui generis, não é 
uma mera arte. Estaria, portanto, acima de todas as artes, por ser e ir muito além. 
Sugere, assim, que a música é a verdadeira filosofia, ou a filosofia originária, por ser 
“uma forma de exposição, uma reprodução completa e precisa da essência do 
mundo”, capaz de exprimir “de maneira única, através dos sons, com verdade e 
precisão, o ser”, o que nos remete, naturalmente, à filosofia pré-socrática dos gregos, 
na Grécia Arcaica, mencionada no início desse texto. Mas, isso, veremos no nosso 
próximo artigo... 
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Resumo: O presente artigo trata da digitação no violão dos padrões polirrítmicos encontrados na 
peça Choro de Egberto Gismonti (1947). Diante das dificuldades encontradas na execução de tais 
procedimentos, empreendemos um estudo sobre a digitação no violão buscando compreender quais 
aspectos da técnica violonística seriam mais determinantes para a performance da polirritmia no 
instrumento. Encontramos nas considerações de Tennant (1995), Sherrod (1981), Carlevaro (1967), 
Paschero (2016) e Sadie (1984), uma hegemonia em apontar a mão direita como a maior responsável 
pela produção sonora desse instrumento, o que nos motivou a descrever as principais características 
digitais da mão direita no que se referem às suas disposições de independência e força muscular. Ao 
confrontarmos a forma de realização polifônica e polirrítmica no violão, constatamos a função 
melódica atribuída à ação da mão esquerda ao longo do diapasão do instrumento, enquanto a 
polirritmia, em sua constituição básica, se mostrou decorrente do dedilhado da mão direita. Portanto, 
baseados nas disposições de independência digital, dos conceitos de posição básica e do expediente 
da alternância digital da mão direita, grafamos nossas sugestões de dedilhado junto aos trechos 
polirrítmicos encontrados em Choro. 

Palavras-chave: Polirritmia. Violão. Digitação. Egberto Gismonti. Choro (2010). 

Recebi a partitura da obra Choro do próprio compositor, Egberto Gismonti, 
em meados de 2010. Ela havia sido prometida após Gismonti assistir ao meu recital 
de formatura onde apresentei a minha versão dessa obra – resultado de transcrição 
feita a partir da gravação do compositor e seu grupo no disco Em família (1981). A 
minha versão, entretanto, não havia alcançado uma fidelidade digna do arranjo 
original (gravado pelo sexteto em 1981), assim, Gismonti fez questão de escrever uma 
nova partitura, dessa vez, para violão solo. Com a nova partitura em mãos, pude 
então realizar as primeiras leituras, o que acabou revelando uma série de 
dificuldades de execução. 

A digitação1 expressa na partitura, original do próprio compositor, mostra a 
utilização extensiva dos dedos anular e mínimo da mão esquerda2 na realização de 
desenhos melódicos e até mesmo para pestana.3 Entretanto, a combinação entre tais 
dedos é considerada fraca na literatura violonística.4 Em Choro, (Figuras 1 e 2) 
encontramos dois exemplos de emprego desses tipos de digitação. 

 
1 Nos instrumentos de cordas, a digitação envolve a ação de prender as cordas com a mão esquerda e 
está estreitamente ligada à notação, ao timbre e à expressão. (…) Nos instrumentos executados sem 
arco, tais como o alaúde, o violão etc., chama-se “dedilhar” o ato de tanger as cordas sobre o tampo 
harmônico com a mão direita (SADIE, 1994, p. 258) 
2 Segundo Sherrod (1981, p. 28), os dedos da mão esquerda usados na digitação do violão são o 
indicador, o médio, o anular e o mínimo, os quais são representados pelos números arábicos 1, 2, 3 e 
4, respectivamente. 
3 Um dedo posicionado transversalmente [à escala do violão] que pressiona duas ou mais cordas é 
conhecido como uma pestana (SHERROD, 1981, p. 61) 
4 Segundo Sherrod, “o dedo mínimo é o mais fraco porque os seus músculos são menores. A força do 
indicador e anular é praticamente igual. Entretanto, a independência do dedo anular é bastante 
comprometida porque, [...] o seu tendão extensor está ligado ao tendão dos dedos médio e mínimo. 
[...] Assim, pode-se concluir que […] a combinação entre os dedos 2-3 e 3-4 é fraca” (SHERROD, 1981, 
p. 92). 



A digitação da polirritmia no violão 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 116 
 

 

 

 

Figura 1 - Utilização extensiva dos dedos 3 e 4 da mão esquerda em Choro, c. 18-19 e 22. 

 

Figura 2 - Pestana com o dedo 4 da mão esquerda em Choro, c. 46 

Na Figura 1, os dedos 3 e 4 são responsáveis por digitar grande parte da 
sequência melódica da voz superior. No compasso 18, o dedo 4 é indicado para 
realização de quatro notas consecutivas: primeiro no portamento do último tempo, 

entre as notas Si3 e Dó♯4,5 seguido pelo ligado do primeiro tempo do compasso 19 

entre as notas Si3 e Sol♯3. No terceiro e quarto tempo do compasso 19, os dedos 3 e 4 

aparecem indicados para digitação dos ligados entre as notas ré 4 e Dó♯4 e entre o 

Sol♯3 e Mi3. O mesmo expediente é repetido no compasso 22, no qual os dedos 3 e 4 
devem digitar os dois grupos de ligados encontrados no terceiro e quarto tempo, 

entre as notas Ré4 e Dó♯, e entre o Dó4 e o Si♭3, além do que, o dedo 4 também deve 
digitar a nota seguinte, o Dó4, situado na cabeça do compasso 23. A digitação do dedo 
4 chega a ser indicada até para uma meia pestana, a qual aparece no terceiro tempo 
do compasso 46 da Figura 2.6 

 
5 Consideramos o resultado sonoro do violão (sendo este um instrumento transpositor de oitava) 
como referencial para classificação das oitavas. O Dó3, ou Dó central, escrito na partitura, por 
exemplo, soa uma oitava abaixo quando tocado no violão, sendo referido, portanto, como Dó2. 
6 A partir dos preceitos para a digitação no piano de Czerny (1839 apud Sadie 1980), podemos 
presumir porque Gismonti, um pianista com sólida formação conservatorial, adota na digitação do 
violão dedos considerados fracos. Czerny estabelece que escalas e arpejos são geralmente digitados 
no teclado do piano de acordo com o alcance da oitava entre o polegar e o dedo mínimo (SADIE, 1980, 
vol. 6, p. 574). Tal citação nos leva a crer que a referência e o consequente emprego sistemático do 
dedo mínimo na digitação pianística pode contribuir de forma acentuada para o desenvolvimento da 
força muscular desse dedo. Sendo assim, para Gismonti pode resultar mais fácil digitar no violão 
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Outra dificuldade técnica em Choro ocorre nas mudanças de posição 
propostas para mão esquerda – também chamadas translados de mão esquerda –, o 
que pode afetar a fluidez do fraseado tanto quanto a realização dos trechos 
homofônicos7 e polifônicos mais densos.8 Na Figura 3, podemos observar um trecho 
que ilustra esse caso. A mudança de posição entre a casa VII e IV do braço do violão 
ocorre entre o segundo e terceiro tempo do compasso 31. 

 

Figura 3 - Mudança de posição em Choro, c. 31 

 

Figura 4 - Utilização do dedo anular da mão direita na voz superior em Choro, c. 2-4 

Outro desafio de execução em Choro aparece quando a melodia principal se 
encontra sobre uma textura demasiadamente densa, o que obriga o violonista a 
utilizar inevitavelmente o dedo anular da mão direita (Figura 4). 9 

Apesar de não encontrarmos nenhuma sinalização para o dedilhado da mão 
direita na Figura 4, podemos deduzi-lo a partir da sua estrutura homofônica. A 
junção da melodia principal, localizada na voz superior, com os acordes de três notas 
na voz inferior implica a utilização de todos os dedos da mão direita. Considerando 

 
usando o dedo 4 ou 3 da mão esquerda [é válido lembrar que, segundo Sherrod (1981, p. 92), o tendão 
extensor do dedo anular está ligado ao médio e ao mínimo, ou seja, ao dedo 2 e 4, seguindo a 
nomenclatura da mão esquerda no violão]. 
7 Homofonia denota a condição de vozes interdependentes enquanto polifonia denota uma textura 
formada por várias vozes independentes (WALLACE, 1976, p. 192) 
8 O translado representa um deslocamento da mão esquerda e por representar um esforço, tem que 
responder absolutamente aos fins musicais (PASCHERO, 2016, p. 52) 
9 Carlevaro afirma que “o dedo anular é o menos independente dos quatro [dedos da mão direita 
utilizados no violão], tendo em vista que o dedo mínimo não se utiliza. Ele é influenciado pelos 
movimentos do seu forte vizinho, o dedo médio, e apesar disso, em função do seu posicionamento 
frente às cordas, deve desempenhar um papel de grande importância, estando quase sempre a seu 
cargo a voz superior – a voz cantante. O anular é um dedo pouco dotado pela ligação com seus dedos 
vizinhos, circunstância que lhe enfraquece a autonomia” (CARLEVARO, 1967, p. 16) 
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que o polegar e os três dedos da mão direita são usados na performance do violão10 
(SHERROD, 1981, p. 50) e que o posicionamento da mão direita é considerado como 
a colocação dos dedos i (indicador), m (médio), e a (anular) na terceira, segunda e 
primeira corda, respectivamente, e o polegar na quarta, quinta ou sexta corda”11 
(SHERROD, 1981, p. 52), concluímos, assim, que a voz superior na Figura 5 deve, 
inevitavelmente, ficar a cargo do dedo anular da mão direita. 

 

 

Figura 5 - Escrita contramétrica em Choro, c. 41-43 

A escrita contramétrica12 também é um fator que cria dificuldades para a 
execução da obra, sobretudo na manutenção do andamento. A marcação 
metronômica de 120 bpm aparece no início da obra e sofre apenas uma alteração no 
compasso 85, para a marca de c.108 bpm, a qual se mantém ativa apenas até o 
compasso 91. Tal particularidade confere à peça uma relativa homogeneidade de 
andamento. Na Figura 4, mostramos um trecho no qual a falta de apoios métricos 
pode criar as referidas dificuldades. 

A escrita contramétrica na Figura 5 pode ser identificada pelo uso das 
semínimas de sextina, encontradas do compasso 41 ao 43. As sextinas propõem uma 
divisão irregular da unidade do compasso 4/4, representada pela figura da 
semibreve, dando origem a seis semínimas de sextina no lugar das quatro semínimas 
regulares do compasso quaternário simples. Tal procedimento reduz a quantidade 
de apoios métricos no trecho, limitando-os apenas ao primeiro e terceiro tempo do 
compasso que permanecem coincidindo com os ataques da primeira e quarta 
semínimas de sextina. Não obstante, o contorno melódico das sextinas apresenta um 
grupamento binário, ou seja, as seis semínimas são agrupadas de duas em duas e não 
de três em três, como seria mais previsível considerando a estrutura métrica da obra. 
Podemos observar tal grupamento nos compassos 41 e 42, na alternância entre as 

 
10 The thumb and the three fingers of the right hand are used in guitar performance.  
11 Basic position for the right hand fingers is considered to be the placement os fingers i (index), m 
(middle), a (ring) on the third, second and first strings, respectively, and the thumb on either the 
fourth, fifth or sixth string. 
12 Kolinsky, (...) observa que o ritmo estaria estruturado em dois níveis: o da métrica, que seria a 
estrutura permanente e o ritmo, a superestrutura onde as variações são tecidas. A partir dessa 
analogia, pode-se dizer que o ritmo pode confirmar ou contradizer a métrica, também denominado 
por Kolinsky como metricidade e contrametricidade, onde “a metricidade de um ritmo seria pois a 
medida em que ele se aproxima ou se afasta da métrica subjacente” (KOLINSKY apud SANDORNI 
apud PAULI; PAIVA, 2015, p. 89-90) 
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notas Sol♯3 e Si3 situadas no topo da textura dos acordes em sextinas. Dessa forma, 
os dois grupos de três semínimas – previstos na constituição das sextinas – são 
“substituídos” por três grupos de duas semínimas, o que dá origem a uma relação de 
2:3, ou hemiólica.13  

A escrita contramétrica em Choro atinge níveis ainda mais agudos de 
complexidade nos trechos em que aparece sob a forma de padrões de polirritmia. 
Sem subestimar as dificuldades de execução citadas anteriormente, confesso que 
foram nesses trechos que encontrei os maiores obstáculos de aprendizado em Choro. 
A necessidade em conciliar paralelamente metricidade e contrametricidade14 se 
revelou algo bastante desconcertante para mim. Percebi rapidamente que não se 
tratava de algo simples, muito menos comum entre os violonistas.15  

Independência no dedilhado do violão 

A dificuldade de execução da polirritmia no violão advém, em parte, da técnica 
de execução desse instrumento. “O violão é um instrumento de cordas da família do 
alaúde, dedilhado ou pinçado”:16 é o que diz Sadie no verbete guitar do the new grove 
dictionary of musical instruments. Sadie apresenta duas formas de execução no violão: 
dedilhado ou pinçado. Na última, o autor não especifica se o ato de pinçar é 
acompanhado por uma pinça ou palheta como acessório de execução. Mesmo assim, 
podemos considerar como toque pinçado utilizar os dedos em formato de pinça ou 
como rasgueado.17 Sendo assim, as duas formas de execução definem a produção 
sonora no violão como decorrente da mão que ataca as cordas, ou seja, a mão 
direita.18 Essa informação está de acordo com Tennant, que concede status especial à 
mão direita. Segundo ele, “a mão direita produz o som. Apesar da qualidade do 
timbre ser determinada por ambas as mãos, o tipo de timbre e o volume sonoro são 
controlados principalmente pela mão direita” (TENNANT, 1995, p. 30).19 Sherrod 
também comenta sobre a mão direita e compara a atuação desta com a da mão 
esquerda: 

Enquanto a mão esquerda é responsável por alguns elementos de expressão 
(ligados, vibrato e portamento, por exemplo), a maior parte das tarefas é 
dada à mão direita. As responsabilidades abrangem desde elementos 
básicos de musicalidade tais como a separação de uma melodia do 
acompanhamento, intensidade e suavidade, crescendo e decrescendo, 
acentos, staccato, e a manutenção de um timbre consistente, até uma vasta 

 
13 Segundo Ligeti, as hemiólias “dependentes da métrica” originam-se da ambiguidade colocada por 
uma medida de seis unidades que pode ser dividida em três grupos de dois ou dois grupos de três 
(LIGETI 1988 apud COHEN 2007) 
14 As polirritmias em Choro obedecem às razões 3:2 e 3:4. 
15 Para Mesirca, “O padrão 2 contra 3 é relativamente novo para nós, mas se você pensar em Schumann 
(Fantasiestucke op.12), Schubert (Sonatas para piano), Chopin e, de uma forma mais articulada, 
Scriabin, essa é uma prática bastante comum, apesar de ser consideravelmente nova ou rara para 
violonistas” (MESIRCA, 2016. Entrevista concedida ao autor deste artigo) 
16 SADIE 1984 apud TABORDA 2011 
17 O termo espanhol rasgueado, traduzido em português como rasgado, refere-se à técnica (e ao estilo) 
de execução da mão direita, na qual os dedos, com movimento em bloco alternando os sentidos 
ascendente e descendente, atingem todas as cordas, metaforicamente rasgando-as (TABORDA, 2011, 
p. 25) 
18 Canhotos podem preferir atacar as cordas com a mão esquerda. 
19 The right hand produces sound. Although the quality of tone is determined by both hands, the type 
of tone and the volume are controlled primarily by the right hand. 
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gama de efeitos, tais como rasgueado, tambora, pizzicato, ponticello, sul 
tasto, usando uma quantidade grande ou pequena de unha. 20 (1981, p. 142) 

Sherrod atribui à mão direita a responsabilidade pela graduação sonora 
(“crescendo e decrescendo”), como também pela intensidade sonora (“intensidade e 
suavidade”). Além disso, mostra que a polifonia e a homofonia também são 
controladas pela ação da mão direita, já que, segundo o autor, essa mão é a 
responsável pela “separação da melodia do acompanhamento”. Com relação à mão 
esquerda, Sherrod diz que os efeitos gerados por essa mão compreendem elementos 
de expressão musical, tais como “ligados, vibrato e portamento”. Tais elementos são 
usados para acrescentar certos detalhes a um som já produzido antecipadamente e, 
portanto, não são determinantes na produção sonora em si. Sendo assim, apesar da 
atuação da mão esquerda ser imprescindível para dar forma ao som do violão, 
compreendemos que a mão direita é mais determinante na sua produção sonora, 
sendo, portanto, considerada predominante para esse fim.  

A partir dessa observação, concluímos que a produção sonora no violão 
depende primordialmente da ação de uma única mão, o que o distingue 
drasticamente do piano, por exemplo, no qual a produção sonora decorre, 
igualmente, da ação das duas mãos. Podendo utilizá-las separadamente ou em 
paralelo, o pianista tem no contato visual com as próprias mãos, no sentido tátil 
advindo da ação delas e no resultado sonoro produzido pelas mesmas, as referências 
que definem, para ele, uma clara separação de tarefas, de movimentos, etc. Na 
técnica do violão, essas referências estão reduzidas tradicionalmente à ação única da 
mão direita. A separação de tarefas nesse caso é dada pelo movimento dos dedos, ou 
seja, o violonista não tem o privilégio de poder executar múltiplas partes musicais 
usando o ‘método de mãos separadas’ disponível ao pianista21 (MOREY, 2011, p. 14).  

Se a independência entre as mãos – ou a coordenação entre os membros do 
corpo – parece ser uma condição natural dentro da nossa fisiologia, o mesmo não 
pode ser estendido aos dedos da mão. Para Carlevaro, “os dedos da mão não estão 
totalmente formados, por isso é necessário nivelar as suas forças o quanto possível”22 
(CARLEVARO, 1967, p. 1). Carlevaro diz que para buscar a independência na atuação 
da mão direita, o violonista precisa obter consciência apurada do movimento dos 
seus dedos, conforme lemos abaixo:  

Quando um dedo se contrai, os outros que estão ao seu lado não devem se 
contrair também. Ao contrário, eles devem permanecer isolados e em 
completo repouso. Devemos sentir os dedos completamente livres uns com 
relação aos outros para que os mesmos possam responder com toda 
presteza à intenção do pensamento, evitando qualquer ligação ou trava 
entre eles. Essa transmissão do movimento ou da contração de um dedo 
para o seu vizinho imediato, representa um entorpecimento, influenciando 

 
20 While the left hand is responsible for some elements of expression (ligados, vibrato, and 
portamento, for example), most of these duties are given to the right hand. The responsibilities range 
from basic elements of musicianship such as separation of a melody from an accompaniment, 
loudness and softness, crescendo and decrescendo, accents, staccato, and maintenance of a 
consistent timbre to a wide range of effects such as rasgueado, tambora, pizzicato, ponticello, sul 
tasto, using a lot of fingernail, and using a small amount of fingernail. 
21 “(...), the guitarist does not have the luxury of being able to practice multiple parts using the “hands 
separate” method available to a pianist”  
22 “Los dedos de la mano no están exactamente constituídos y es necesario nivelar sus fuerzas en lo 
possible” 



A digitação da polirritmia no violão 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 121 
 

 

por conseqüência na nitidez do ataque e na clareza geral da execução 
(CARLEVARO, 1967, p. 1). 23 

As considerações de Carlevaro confirmam que a consciência do movimento 
dos dedos da mão direita do violonista, ao dedilhar as cordas do instrumento, 
representa uma condição fundamental para o mesmo atingir nitidez de ataque e, 
consequentemente, clareza geral em sua execução. Assim, entendemos que os 
mecanismos de independência na técnica da mão direita resultam da ação separada 
dos seus dedos. Entretanto, para atingir a independência dos dedos, Carlevaro 
comenta ser necessário evitar “qualquer ligação ou trava entre eles”. A ligação entre 
certos dedos da mão, contudo, parece ser uma condição natural dentro de nossa 
constituição anatômico-fisiológica. O próprio Carlevaro admite isso ao afirmar que: 

O dedo anular é o menos independente dos quatro, tendo em vista que o 
dedo mínimo não se utiliza. Ele é influenciado pelos movimentos do seu 
forte vizinho, o dedo médio, e apesar disso, pelo seu posicionamento frente 
às cordas, deve desempenhar um papel de grande importância, devendo 
quase sempre estar a seu cargo a voz superior – a voz cantante. O anular é 
um dedo pouco dotado pela ligação com seus dedos vizinhos, circunstância 
que lhe enfraquece a autonomia24 (CARLEVARO, 1967, p. 2). 

Carlevaro deixa claro que a ligação entre o dedo anular e seus vizinhos – os 
dedos médio e o mínimo – impõe ao anular um enfraquecimento de sua autonomia. 
Sherrod demonstra concordar com a posição de Carlevaro, declarando que “a 
independência do dedo anular é bastante reduzida, [...], pois o seu tendão extensor 
está ligado ao tendão dos dedos médio e mínimo”25 (1981, p. 92). Sherrod também 
cita Masafia, que nos apresenta uma explanação mais detalhada sobre a restrição nos 
movimentos do dedo anular, conforme lemos a seguir: “esta característica anatômica 
da mão não limita a capacidade de flexão do dedo anular (a sua força para tocar) mas 
prejudica a sua habilidade de ser erguido quando os seus dedos vizinhos estão 
abaixados”26 (apud Sherrod, 1981, p. 92).  

Sherrod apresenta um Quadro com os dedos da mão seguidos de uma lista 
com os músculos responsáveis por seus movimentos (Quadro 1). 

A partir da análise do Quadro 1, Sherrod reconhece que o dedo indicador e o 
dedo mínimo possuem quatro músculos controladores a mais do que os dedos médio 
e anular. Isso faz dos dedos indicador e mínimo mais independentes que os outros 
dois (SZENDE; NEMESSURI 1971 apud SHEROD 1981). A independência do 
mínimo, entretanto, não é suficientemente aproveitada, haja vista que esse dedo não 
figura entre aqueles considerados úteis no dedilhado do violão. Paschero justifica a 

 
23 Cuando un dedo se contrae, los que están a su lado no deben contraerse también, sino por el 
contrario, deben permanecer aislados y en completo descanso. Los dedos deben sentirse 
completamente libres los unos de los otros, para responder con toda presteza a la intensión del 
pensamiento, evitando toda ligazón o traba entre ellos. Esa transmisión del movimiento o 
contracción de un dedo al compañero inmediato, representa un entorpecimiento, influyendo por 
consecuencia en la nitidez del ataque y en la claridad general de la ejecución. 
24 El dedo anular es el menos independiente de los quatro, puesto que el meñique no se usa. Se 
encuentra influido por los movimientos de su fuerte vecino, el mayor, y sin embargo, por su posición 
dentro de las cuerdas, debe desempenar un papel de gran importância debendo casi siempre estar 
a su cargo la voz superior – la voz cantante. El anular es un dedo poço dotado por la ligazón de sus 
dedos vecinos, circunstancia que le resta autonomia. 
25 [...] the independence of the ring finger is greatly restricted because, as can be seen in figure 65, 
its extenson tendon is connected to the tendon of the middle and small fingers. 
26 This anatomic characteristic of the hand does not limit flexing capability of the ring finger (its 
playing power) but impairs its lifting ability when the adjacent fingers are down 
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rejeição do mínimo pelo seu uso pouco frequente (2016, p. 56); Carlevaro afirma 
categoricamente que “o dedo mínimo não se utiliza” (1967, p. 2); e Sherrod omite o 
mínimo ao citar os dedos da mão direita utilizados no violão, conforme mencionado 
anteriormente (1971, p. 72).  

Quadro 1 - Músculos responsáveis pelo movimento dos dedos da mão (SHERROD, 1981, p. 91). 

 

 

O dedo médio é considerado por Sherrod como o mais forte dentre aqueles 
apresentados no Quadro 1. O autor justifica a sua posição pelo fato dos músculos 
desse dedo serem maiores do que os músculos dos outros dedos (SHERROD, 1981, 
p. 92).  Entretanto, como constatamos anteriormente, o dedo médio possui ligações 
musculares com o dedo anular, o que pode representar algum prejuízo para a 
independência dos seus movimentos. Podemos adquirir uma ideia mais clara sobre 
a constituição muscular de todos os tendões da mão, a partir da Figura 6. 

Paschero utiliza a Figura 6 para fins de análise, e ao fazê-lo, tece os seguintes 
comentários: 

A partir do gráfico dos tendões apresentados pelo autor (SHERROD, 1981, 
p. 93), pode-se concluir que o polegar possui um tendão próprio, e portanto, 
é o dedo mais independente e com mais força da mão direita. Barceló 
concorda com essa observação e considera que o polegar “é o dedo mais 
forte e mais fácil de controlar da mão direita” (BARCELÓ, 1995, p. 57) e seu 
uso não deveria se limitar a 4ª, 5ª e 6ª corda, como historicamente foi 
usado” (PASCHERO, 2016, p. 46) 

A declaração de Paschero é contundente sobre o dedo polegar. Segundo seu 
juízo, este dedo “possui um tendão próprio, e portanto, é o mais independente e com 
mais força da mão direita”. A condição autônoma do dedo polegar não é uma 
completa novidade na literatura violonística do século XX e XXI. Fernando Sor 
(1778-1839), um século antes, já havia publicado em seu Méthode pour la guitare, a 
seguinte nota sobre a utilização desse dedo na performance do violão:  
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A articulação do polegar, assim como a sua posição, faz com que sua ação 
seja numa direção diferente dos outros dedos e, além da possibilidade de 
pinçar a corda, ele também pode afastar-se ou aproximar-se dos outros 
dedos sem perturbar a mão27 (SOR, 1830, p. 9-10). 

Sor deixa claro que os movimentos do polegar não afetam os outros dedos da 
mão, fato esse que talvez represente a maior evidência de sua plena condição de 
independência. Tal asserção está de acordo com as concepções de Sherrod (1981), 
Paschero (2015) e Barceló (1995), descritas anteriormente. 

 

Figura 6 - Tendões extensores da mão (SHERROD, 1981, p. 93) 

Assim, podemos resumir as características mais importante dos dedos da mão 
direita no que concerne às suas disposições de independência e força muscular. Tais 
características podem ser bastante úteis pois, como vimos anteriormente, a mão 
direita é apontada por Tennant (1995), Sherrod (1981) e Sadie (1984) como a 
principal responsável pela produção sonora no violão. Dessa forma, entendemos que 
o violonista depende primordialmente da atuação desta ao interpretar música 
homofônica e/ou polifônica, conforme citado por Sherrod (1981, p. 142), mas 
consideramos que também seja igualmente útil para música polirrítmica. Tal 
suposição torna as características fisiológicas digitais da mão direita indispensáveis 
para que possamos chegar aos expedientes técnicos ideias na execução da polirritmia 
no violão. Dessa forma, relacionamos as principais características dos dedos da mão 
direita utilizados no violão (Figura 6). 

 
27 L’articulation du pouce ainsi que sa position fait que son jeu es dans une autre direction que celui 
des autres doigts, et que, outre la possibilité de pincer la corde, il peut se rapprocher et s'éloigner 
d’eux sans déranger la main  
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● O dedo polegar é o mais independente e mais forte dos quatro 
dedos utilizados no dedilhado da mão direita. 

● O dedo indicador também é considerado um dedo 
independente, entretanto algumas pequenas ligações 
musculares que possui com o dedo médio podem fazer com que 
seus movimentos afetem os movimentos do seu vizinho. 

● O dedo médio não é considerado um dedo independente em 
função das ligações musculares que possui com seus dedos 
vizinhos, o indicador e, principalmente, o anular. Por outro 
lado, este dedo é considerado o mais forte depois do polegar. 

● O dedo anular é o menos independente pelo fato de estar ligado 
tanto ao dedo médio quanto ao mínimo, o qual não é 
considerado útil no dedilhado da mão direita. Em 
compensação, a força do dedo anular equipara-se à do dedo 
indicador. 

Dois tipos de polirritmia  

A polirritmia é definida no dicionário Grove como “a superposição de 
diferentes ritmos ou metros”28 (SADIE, 1980, vol. 15, p. 72). A definição do Grove, 
entretanto, parece omitir uma informação essencial sobre o tipo de relação intrínseca 
aos ritmos que constituem a polirritmia. Cohen comenta sobre isso no trecho a 
seguir: 

Ainda que compreender a polirritmia como resultado da combinação 
temporal entre dois ou mais ritmos seja basicamente correto, 
frequentemente se está falando de uma relação mais específica que reside 
na idéia de conflito estabelecido pela heterogeneidade entre esses ritmos 
(COHEN, 2007, p. 96).  

Cohen utiliza a palavra conflito para caracterizar o tipo de relação existente 
entre os ritmos que constituem a polirritmia. Tal conflito reside, pois, nas divisões 
heterogêneas e superpostas de uma mesma unidade temporal. Um exemplo disso é 
dividir uma mesma unidade temporal em 2 partes iguais e, mesmo tempo, em 3 
partes iguais. O valor da unidade temporal é o mesmo, entretanto as divisões se 
operam por divisores diferentes, o que resulta em quantidades de articulações 
também diferentes. Nesse tipo de polirritmia, a razão entre a quantidade de 
articulações de cada parte não pode ser representada por um número inteiro, pois os 
números quantificadores das divisões são primos entre si: 3:2, 4:3, 5:4, etc. Com 
respeito à primeira das razões citadas, ou seja 3:2, Cohen diz que:  

Costumamos nos referir a essa polirritmia com a expressão “3 contra 2” (ou 
dois contra três), porque a palavra contra, nesse contexto, indica a 
simultaneidade temporal herdeira do contraponto, isto é, pressupõe a 
sincronia da unidade temporal a ser compartilhada entre as partes (2007, 
p. 76).   

Da mesma forma que é operacionalizada por divisões heterogêneas e 
superpostas de uma mesma unidade temporal, a polirritmia pode se manifestar 
também pela interação entre grupamentos distintos de uma mesma unidade 

 
28 “The superposition of different rhythms or metres” 
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mínima, também chamada de valor operacional mínimo.29 Nesse segundo tipo de 
polirritmia, a interação entre os diferentes grupamentos, os quais se valem da mesma 
unidade mínima, dá origem a dois (ou mais) fluxos de acentos conflitantes. Cohen 
estabelece, nesse caso, outra terminologia, passando a referir-se a esse tipo de 
polirritmia como: 

“(...) a simultaneidade entre duas partes que utilizam uma mesma unidade 
(u), mas uma parte exibe acentos a cada grupo de n unidades (n vezes u), e 
a outra, a cada grupo de m unidades (m vezes u). A regularidade de 
ocorrência dos acentos de cada fluxo é diferente, provocando a sensação de 
conflito entre as partes. Vamos chamar essa polirritmia de ‘n sobre m’”30  
(COHEN, 2007, p. 104). 

A polirritmia no violão 

No violão, a polirritmia do tipo ‘n contra m’ é introduzida por Artzt (1992) sob 
a forma de um exercício (Figura 7). 

 

Figura 7 - Polirritmia n contra m no Exercício 12 (ARTZT, 1992, p. 25) 

O Exercício 12 de Artzt apresenta uma polirritmia que brota de divisões 
heterogêneas e superpostas da unidade do compasso 4/4, ou seja, da semibreve. 
Enquanto na voz superior, esta Figura é dividida em três partes iguais (resultando 
em três mínimas de tercina), na voz inferior a sua divisão se opera em duas partes 
iguais (gerando duas mínimas derivadas da divisão métrica regular). Assim, 
podemos identificar na Figura 7 uma polirritmia 3 contra 2. 

Artzt opta em utilizar somente cordas soltas no Exercício 12 (as notas Ré2 e Si2 
se referem à quarta e segunda corda, respectivamente), o que possibilita que toda a 
atenção do músico se volte para o dedilhado da mão direita. A autora diz que ao 
executá-lo no violão, o violonista deve usar os dedos31 para tocar o grupo de três notas 
[representado pelas tercinas da voz superior] e o polegar para o grupo de duas 
notas32 [representado pelas mínimas da voz inferior]. A partir do dedilhado indicado 
por Artzt, constatamos que a execução da polirritmia 3 contra 2, no Exercício 12, 
depende unicamente da ação da mão direita. Tal constatação é fundamental pois 
corrobora com nossa proposição levantada previamente de que o violonista depende 
primordialmente da ação da mão direita ao interpretar música polirrítmica, tanto 
quanto o faz no caso de música polifônica.  

 
29 Segundo Arom (1985, p. 231), o valor operacional mínimo é a menor duração relevante obtida após 
a subdivisão [da unidade de tempo]; todas as outras durações são múltiplas desse valor.  
30 Cohen também utiliza os mesmos caracteres ‘n’ e ‘m’ quando se refere ao primeiro tipo de 
polirritmia citado, ou seja, aquele que brota de divisões heterogêneas e superpostas de uma mesma 
unidade temporal. Sendo assim, esta é classificada como polirritmia ‘n contra m’. 
31 Dedos indicador, médio e anular da mão direita. 
32 You may do this on the guitar using the fingers for the threes and the thumb for the twos (ARTZT, 
1992, p. 23) 
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Vale ressaltar que enquanto na polifonia “duas ou mais linhas melódicas (i.e., 
vozes ou partes) soam simultaneamente” (SADIE, 1994, p. 733), na polirritmia, 
linhas melódicas são facultativas. Quer dizer, a polirritmia, em sua constituição 
básica, representa-se pela superposição de ritmos ou metros contrastantes, o que 
demonstra que a ocorrência de linhas melódicas nesse contexto não representa uma 
condição sine qua non em sua legitimidade. Na Figura 6, é possível reconhecer esta 
asserção: as vozes encontradas não compreendem “uma sucessão de sons de alturas 
e valores diferentes […]” – conforme definição de melodia por Lacerda (1967, p. 77) 
– mas correspondem, sim, a uma sequência ininterrupta de sons de mesma altura e 
também de mesmos valores [rítmicos]. 

 

Figura 8 - Musical Exercice 2.10 (MOREY, 2011, p. 15) 

 

Figura 9 - Exercício 4 (BOGDANOVIC, 1990, p. 5) 

É interessante perceber que enquanto a mão direita se apresenta como a 
grande responsável por produzir a polirritmia no violão em sua constituição básica, 
a ação da mão esquerda pode ainda contribuir diretamente na criação de linhas 
melódicas, ao longo do diapasão do instrumento, que assim podem ser acrescentadas 
aos padrões de polirritmia gerados inicialmente pela direita. É exatamente o que 
demonstra Morey (2011) ao criar variações sobre os exercícios polimétricos de 
Bogdanovic (1990). Morey nos apresenta detalhadamente os critérios que nortearam 
a elaboração de suas variações, conforme transcritos abaixo: 

Com a mão direita, a única possível de ser isolada pelo violonista, todos 
esses exercícios [polimétricos de Bogdanovic (1990)] podem ser 
simplificados ao serem praticados somente em cordas soltas. Dessa forma, 
o músico pode eliminar problemas de coordenação causados pela 
sincronização das duas mãos e manter-se focado na coordenação de apenas 
uma mão enquanto cria consciência da ambiguidade métrica [derivada de 
cada exercício]. O Musical exercise 2.10 mostra uma variação do Exercício 4 
de Bogdanovic com a nota mi 1 repetida na voz inferior que, por sua vez, 
elimina temporariamente a ação da mão esquerda para que o músico possa 
focar inteiramente na execução correta dos acentos com a mão direita. Uma 
vez que o violonista consiga tocar esse exemplo num tempo confortável 
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usando apenas cordas soltas, ele pode então acrescentar a mão esquerda 
para executar o Exercício 4 em sua forma original33 (MOREY, 2011, p. 14). 

O Exercício 4 de Bogdanovic apresenta-se de duas formas distintas: primeiro, 
na Figura 8, através do Musical exercice 2.10 criado por Morey a fim de restringi-lo 
somente às cordas soltas do violão; e na Figura 9, em sua forma original: 

Ao compararmos o Musical Exercice 2.10 criado por Morey com o Exercício 4 
de Bogdanovic, percebemos que a versão original, conforme expressa na Figura 9, 
apresenta claramente uma linha melódica na voz inferior. Morey, em sua variação 
sobre o Exercício 4 de Bogdanovic, por sua vez exposta na Figura 8, elimina a linha 
melódica da voz inferior, substituindo-a por uma sucessão de sons de mesma altura, 
ou seja, pela repetição da nota mi 1. Como constatamos a partir das explicações de 
Morey, esse procedimento tem por finalidade disponibilizar ao estudante uma versão 
simplificada do Exercício 4, fazendo com que o músico passe a focar inteiramente na 
execução correta dos acentos com a mão direita. Assim, fica evidente que o padrão 
básico da polirritmia presente no Exercício 4 de Bogdanovic depende exclusivamente 
do dedilhado da mão direita – conforme demonstrado por Morey em seu Musical 
Exercice 2.10 – enquanto que a versão completa e, por assim dizer, “polifônica” do 
mesmo Exercício 4 – a qual ocorre na Figura 8, onde a voz inferior apresenta um 
caráter melódico – depende também da ação da mão esquerda sobre diapasão do 
violão para ser, então, produzida no instrumento. 

Morey, assim como Artzt, também se refere ao dedilhado a ser empregue pela 
mão direita a partir das variações criadas sobre os exercícios polimétricos de 
Bogdanovic. Abaixo, podemos deduzir o exato dedilhado referido por esse autor, 
através de suas próprias palavras:  

O violonista é encorajado a utilizar [nas variações criadas sobre os exercícios 
polimétricos de Bogdanovic] todas as diferentes combinações de dedilhado 
normalmente usadas na prática de escalas (im, ami, ia) para cobrir todas as 
possibilidades entre o polegar e os dedos34 [da mão direita] (2011, p. 17).  

A partir da declaração de Morey, vemos que assim como Artzt, esse autor 
divide a execução das vozes que constituem a polirritmia entre a ação do polegar e a 
dos outros dedos da mão direita usados no violão (indicador, médio e anular ), o que 
novamente confirma nossa proposição sobre a predominância da mão direita na 
realização da polirritmia no instrumento. Morey evidencia ainda uma 
particularidade em sua indicação de dedilhado: o violonista é encorajado a utilizar 
todas combinações de dedilhado normalmente usadas na prática de escalas (im, ami, 
ia) para fazer soar uma voz do padrão polirrítmico. Tal expediente técnico é 
mencionado também por Sherrod, que diz que, em passagens melódicas, os dedos 
[da mão direita] devem trabalhar em alternância35 (1981, p. 166). Os “dedos” citados 
por Sherrod referem-se ao indicador, médio e anular, já que na literatura do violão 

 
33 With the right hand the only possible one for a guitarist to isolate, all of these exercises can be 
simplified for practice on open strings by the right hand alone. By doing this, the player can 
eliminate the coordination problems cause by synchronizing the two hands and remain focused on 
the coordination in one hand while building a awareness of metric change. Musical exercise 2.10 
shows a variation of  Exercise 4 from Bogdanovic’s with repeated E notes in the bass voice, which in 
turn eliminates the left hand temporarily so that the player can focus playing the correct accents 
with the right hand. Once players can play these examples at a comfortable tempo with open strings, 
they can add left hand to play the exercise on its original form. 
34 The guitarist is encouraged to play through all of the different fingering normally used for 
practicing scales (im, ami, ia) to cover all the possibilities between the thumb and the fingers. 
35 In melodic playing, the fingers should work in alternation. 
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escrita em língua inglesa, esses dedos são frequentemente indicados pelo termo 
fingers, enquanto o polegar responde apenas por thumb. Abaixo vemos por que 
Sherrod aconselha a alternância entre os dedos da mão direita no dedilhado de 
passagens melódicas: 

Sempre que possível, a repetição de um único dedo [da mão direita] deve 
ser evitada. Caso um dedo seja repetido sucessivamente, mesmo num 
andamento moderado, dois problemas são introduzidos. Primeiro, o 
músculo do dedo não tem tempo suficiente para relaxar e se recuperar 
fisiologicamente. O que resulta em fadiga. [...] Em segundo lugar, o dedo 
não tem como se recuperar mecanicamente tão rápido para estar pronto 
adequadamente para o procedimento da preparação. 36 37 (1981, p. 144-145) 

Sendo assim, nos parece útil considerar também os dedos indicador, médio e 
anular em alternância para executarem trechos melódicos. Pelo fato da posição 
básica da mão direita, ao tanger as cordas do violão, delimitar que esses dedos devem 
ficar responsáveis pelas três primeiras cordas do instrumento (SHERROD, 1981, p. 
52), entendemos assim que os trechos melódicos situados na região acima do sol 2 
(ou da 3ª corda solta) podem ser diretamente favorecidos pelo expediente da 
alternância digital proposto por Sherrod. No caso dos trechos melódicos produzidos 
através dos bordões do violão (6ª, 5ª e 4ª corda), consideremos, portanto, que o 
polegar pode atuar solenemente – devido ao seu especial atributo de força e 
independência – ou até mesmo em alternância com o indicador, quando se trate de 
uma sequência de notas excessivamente rápidas. Cabe ressaltar aqui que para Sor, a 
mão direita estaria dividida em duas partes: a parte superior, formada pelos dedos 
polegar e indicador; e a inferior, formada pelos dedos médio e anular. Sor chega a 
essa conclusão a partir de um experimento, o qual transcrevo abaixo: 

[...] tendo consultado a construção da mão, eu descobri que quando 
o segundo dedo [dedo médio] está em movimento, se o polegar está em 
repouso, é a parte inferior da mão que atua, e quando eu coloco em 
movimento somente os dedos polegar e indicador, é a parte superior que 
atua. [...] O leitor pode fazer uma experiência: atacar uma corda 
rapidamente várias vezes com o primeiro e o segundo dedo [indicador e 
médio] alternadamente. Ele vai perceber que não pode fazer isso sem mover 
o terceiro e o quarto dedo [anular e mínimo]; mas ao realizar a mesma 
operação usando o polegar e o indicador, ele perceberá que a parte inferior 
permanece sem qualquer movimento além daquele que a ação do polegar 
comunica à toda a mão. 38 (SOR, 1830, p. 45) 

 
36 Segundo Barros, a preparação pode ser descrita como a colocação antecipada, sem pronunciadas 
tensões flexoras, de um dedo da mão direita em determinada corda; é uma fase antecedente e 
claramente separada da flexão digital da qual resulta a produção sonora (2012, p. 1). 
37 Whenever practical, repetition of a single finger should be avoid. If one finger is repeated 
successively at even a moderate tempo, two problems are introduced. First, the muscle of the finger 
does not have ample time to relax and physiologically recover. This results in fatigue. [...] Second, 
the finger can not mechanically recover quickly enough to adequately prepare for proper approach 
to the string. 
38 [...] ayant consulté la construction de la main, j’ai trouvé que dès que le second doigt est en jeu, si 
le pouce est en repos, c’est la partie inférieure de la main que agit, et que dès que je mets en 
mouvement le pouce et l’index seuls, c’est la partie supérieure que agit. [...] le lecteur peut faire 
l'expérience en attaquant une corde plusieurs fois avec vitesse alternativement avec le première et 
le second doigt, il verra qu’il ne peut le faire sans remuer le troisième et le quatrième; mais qu’il fasse 
la même opération avec le pouce et l’index, et il verra la partie inférieure rester sans autre 
mouvement que celui que l’action du pouce communique à toute la main. 
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Enquanto o experimento de Sor confirma a existência de ligações musculares 
entre o dedo médio e o anular, assim como, entre o próprio anular e o mínimo 
(considerando que movimento do médio provocou o do anular que, por sua vez, 
provocou o do mínimo), constatamos também que os dedos polegar e indicador não 
se afetam mutuamente e que seus movimentos também não afetam os outros dedos 
da mão. Isso atesta a capacidade do polegar e do indicador atuarem de forma 
independente, o que também fortalece as nossas considerações tecidas a respeito das 
disposições de independência digitais da mão direita. 

Assim, além de contribuir para delimitar a forma ideal de dedilhado de mão 
direita na realização de padrões de polirritmia no violão, o Exercício 4 de Bogdanovic 
também se mostra útil para exemplificar o segundo tipo de polirritmia apresentado 
por Cohen (2011, p. 104), ou seja, a polirritmia ‘n sobre m’. Vemos na versão original 
composta por Bogdanovic, exposta na Figura 9, a adoção de compassos mistos, ou 
seja, a conciliação entre dois compassos diferentes (1/4 e 3/16). O primeiro deles se 
refere à voz superior enquanto o segundo à voz inferior. Apesar do emprego de 
fórmulas de compasso diferentes, reconhecemos no Exercício 4, a utilização de uma 
mesma unidade mínima – ou seja, a figura da semicolcheia – que é agrupada de 
maneiras distintas por cada uma das duas vozes na Figura 9. Na voz superior, a 
semicolcheia representa a quarta parte da unidade do compasso 1/4 
(coincidentemente também a quarta parte da sua unidade de tempo), sendo portanto 
agrupada de quarto em quatro unidades. Já na voz inferior, a mesma unidade 
mínima – a semicolcheia – representa a unidade de tempo do compasso 3/16, sendo 
agrupada de três em três unidades e portanto coagulada na figura da colcheia 
pontuada – a qual expressa a unidade do compasso 3/16. O conflito da polirritmia, 
nesse caso, é delimitado por um ciclo composto por três compassos 1/4 ou quarto 
compassos 3/16, o qual é expresso pelo compositor através de um colchete 
posicionado logo acima do primeiro ciclo (chamado de cycle por Bogdanovic). A 
polirritmia aqui é categorizada a partir da interação entre os distintos grupamentos 
da unidade mínima, ou da semicolcheia. Sendo assim, podemos reconhecer que o 
grupamento quaternário da voz superior é emitido sobre o grupamento ternário da 
voz inferior, dando origem a uma polirritmia 4 sobre 3. 

Padrões polirrítmicos em Choro 

Em Choro, identificamos tanto padrões de polirritmia ‘n contra m’ quanto ‘n 
sobre m’. No compasso 34 e 35, constatamos a ocorrência de uma polirritmia 3 sobre 
2, conforme exposta na Figura 10. 

A polirritmia 3 sobre 2 nos compassos 34 e 35 de Choro, pode ser reconhecida 
pela utilização da mesma unidade mínima – a colcheia de tercina – em ambas as 
vozes superior e inferior. Os grupamentos da colcheia de tercina, entretanto, se 
operam de formas diferentes de acordo com cada uma das duas vozes: enquanto na 
voz superior, ela é agrupada de três em três unidades, na voz inferior, reconhecemos 
um grupamento binário dessa mesma unidade através da figura da semínima da 
tercina (assim como na resultante de duas colcheias de tercina prolongadas por um 
sinal de ligadura). Assim, identificamos na Figura 10 uma polirritmia 3 sobre 2.  

Sobre o dedilhado a ser empregue na polirritmia 3 sobre 2, conforme consta 
na Figura 9, percebemos que o compositor não faz qualquer indicação, restringindo 
prescrições apenas para a digitação da mão esquerda. Dessa forma, com base nas 
disposições de independência digital da mão direita estabelecidas ao final da seção 
“independência do dedilhado no violão”, do conceito de posição básica da mão direita 
(SHERROD, 1981, p. 52), e do expediente técnico da alternância dos dedos da mão 
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direita em passagens melódicas (SHERROD, 1981, p. 166), demonstramos na Figura 
11 uma sugestão de dedilhado para a polirritmia 3 sobre 2, conforme expressa na 
Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Polirritmia 3 sobre 2 em Choro, c. 34 e 35 

 
 

 

Figura 11 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 sobre 2 em Choro, c. 34 e 35 

O próximo trecho com polirritmia em Choro aparece entre os compassos 50 e 
53. Nesse caso, identificamos uma polirritmia 3 contra 4, pelo fato do compositor 
fazer concorrer com um número de quatro colcheias encontradas na voz inferior – 
originadas estas da divisão regular do compasso 4/4 – uma sequência concomitante 
de três semínimas de tercina na voz superior – as quais propõem uma divisão métrica 
irregular. Na Figura 12 vemos o citado exemplo. 

Mais uma vez, sugerimos na Figura 13, um dedilhado a ser empregue pela mão 
direita, que dessa vez destina-se à polirritmia 3 contra 4, conforme exposta na Figura 
12. 

O último trecho polirrítmico em Choro surge entre os compassos 72 e 76 e 
configura uma polirritmia 3 contra 2, já que o conflito da polirritmia ocorre no 
âmbito da unidade de tempo do compasso 4/4 (representado pela figura da 
semínima), sendo dividida em três partes iguais na voz superior ao mesmo tempo 
que em duas partes iguais na voz inferior. Cabe ressaltar que o fato da cabeça dos 
tempos do compasso, na voz inferior, não receber nenhuma articulação pode 
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provocar maiores dificuldades para a performance já que o violonista passa a não 
dispor de nenhum ponto de sincronia temporal entre as duas vozes. Vejamos na 
Figura 14 o mencionado trecho. 

Por fim, apresentamos na Figura 15 nossa sugestão de dedilhado de mão 
direita para polirritmia 3 contra 2, conforme exposta na Figura 14. 

 
 

 

Figura 12 - Polirritmia 3 contra 4 em Choro, c. 50-53 

 

 

 

Figura 13 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 contra 4 em Choro, c. 50-53 
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Figura 14 - Polirritmia 3 contra 2 em Choro, c. 72-76 

 

 

Figura 15 - Sugestão de dedilhado de mão direita na polirritmia 3 contra 2 em Choro, c. 72-76 
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Resumo: A importância da produção do século XIX para o desenvolvimento musical brasileiro é já 
reconhecida. No intuito de contribuir para a ampliação da pesquisa de autores e obras deste período, 
este artigo se propõe a apresentar uma pequena biografia do compositor Paulo Florence (1864-1949) 
e sua obra, mais especificamente, a Sonata-Fantasia para piano e violino. A exemplo de outros 
compositores nacionais românticos, Florence surge como um nome merecedor de estudo e 
reconhecimento, personagem significativo para o desenvolvimento das artes do país, como músico, 
compositor e professor de importantes instituições de ensino de música em São Paulo. 

Palavras-chave: Paulo Florence. Sonata-Fantasia. Período romântico brasileiro. 

Traços biográficos de Paulo Florence 

Paulo Florence nasceu em Campinas, São Paulo, em 19 de julho de 1864, filho 
do cientista francês Hércules Florence (1804 - 1879) e da educadora alemã Carolina 
Krug Florence (1828 - 1913). Era irmão gêmeo de Guilherme Florence e um dos 
últimos dos sete filhos do casal. Seus pais, pessoas de vasta cultura,1 o introduziram 
nas artes desde cedo. Aos nove anos de idade, iniciou os estudos de piano ainda em 
Campinas e poucos anos depois, em 1878, foi para Kassel,2 cidade natal de sua mãe, 
continuar sua formação,3 estudando em um colégio interno por quase 10 anos. Além 
do piano, estudava harmonia, contraponto e composição com Hans Henrich Weltner 
(1849-1883), compositor e regente.  

Entre 1886 e 1888, já com 22 anos, Florence mudou-se para Leipzig, onde 
estudou Filosofia na Universidade de Leipzig, uma das mais antigas universidades 
do mundo, e Música no Conservatório da cidade,4 fundado por Felix Mendelssohn 
em 1843. Nesta instituição, estudou piano, contraponto e fuga e composição com os 
professores Adolf Ruthardt (1849-1934), Salomon Jadassohn (1831-1902) e Carl 
Reinecke (1824-1910), este último o mais renomado dos três.  

Ainda na Alemanha, Florence trabalhou como regente nos Teatros de 
Ulm e de Kiel entre 1888 e 1890. Florideo Gervasio, crítico musical e pai 
da pianista Olga Gervasio, aluna de Florence, faz referência ao cargo 
ocupado por Florence em uma nota biográfica (sem data) com as 
seguintes palavras: “Nenhum outro brasileiro recebeu até hoje tão 
relevante incumbência, com tão grandes responsabilidades, 
principalmente em um paiz onde cultivam a música com respeito e 
devoção, e que possui dezenas de grandes mestres”.5 Logo que retornou 

 
1 Hércules e Carolina possuíam excelente formação e eram ativos na vida sócio-cultural da Campinas 
da época. 
2 Cassel até 1926. Cidade situada no norte do estado de Hessen, no centro da Alemanha.  
3 Todos os filhos do casal Florence estudaram na Europa. 
4 Hoje chamada Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy (Escola Superior 
de Música e Arte Dramática), é a universidade mais antiga da Alemanha na área de música.  
5 Todas as citações neste artigo serão reproduzidas preservando o texto original. Serão corrigidos 
somente erros de digitação. 
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ao Brasil em 1891, com 27 anos, fixou residência em São Paulo 
dedicando-se ao ensino de música e ao piano.  

Florence retornou à Europa, em 1896.6 Desta vez, para aprofundar seus 
estudos em Florença, Itália, onde se tornou discípulo do célebre pianista e 
compositor Giuseppe Buonamici7 (1846-1914) e de Antônio Scontrino (1850-1922), 
compositor. No Conservatório de Bologna, foi ainda aluno de composição de 
Giuseppe Martucci8 (1856-1909). 

Datam deste período duas cartas do pianista português José Vianna da Motta9 
nas quais faz referência ao compositor, estas parcialmente transcritas no Jornal do 
Commércio em 1897. Na segunda carta, publicada em 3 de maio daquele ano, o 
pianista comenta a publicação de um artigo de Florence no respeitado jornal musical 
alemão Der Klavierlehrer. O enunciado no jornal, reconhece seus méritos artísticos 
do compositor. 

Paulo Florence - Este nome não é o de um desconhecido: é o de um 
brasileiro que honra o seu país pela arte, pelo seu talento e pelo seu valor: 
se não é bastante familiar na rua do Ouvidor entre os quais falam de arte 
sem conhecê-la e sem compreendê-la, é, não obstante, um nome muito 
citado entre os que têm a preocupação de um ideal artístico e por ele 
trabalham (Jornal do Commercio, 3 de maio de 1897). 

Paulo Florence produziu dois textos, sendo o primeiro deles um artigo 
intitulado Sobre a natureza da melodia e do rhythmo, publicado pelo jornal alemão 
Der Klavielehrer, em março de 1897, e o segundo, uma ampliação do primeiro, 
Música e Evolução,10 publicado em 1930 pela São Paulo Editora LTDA, traduzido 
para o inglês por Harold Bauer.11 Abaixo, a transcrição da carta de Vianna da Motta, 
comentando o trabalho investigativo realizado pelo compositor em seu artigo e 
recomendando para que o mesmo fosse traduzido e estudado: 

Berlim, 29 de março de 1897 - Acha-se nesta cidade o distinto professor de 
S. Paulo Sr. Paulo Florence que acaba de ser honrado pelo importante jornal 
musical Der Klavierlehrer com a publicação de um artigo seu. Este artigo 
interessantíssimo e escrito de forma absolutamente científica, é digno de 
ser estudado pelos músicos, porque trata de um problema estético de 
dificilíssima resolução. Versa sobre a analogia que existe entre o desenho 
dos sons (Melodia e Ritmo) e o desenho por linhas. O autor assenta a sua 
exposição em um axioma que no seu sentido mais geral não admite 
contradição: há uma só arte, que obedece em toda a parte às mesmas leis, 

 
6 Algumas notas de jornal apontam este retorno no ano de 1897.  
7 Buonamici foi importante professor também na formação de Henrique Oswald. 
8 Martucci foi destacado pianista, regente e professor, importante nome do renascimento da música 
instrumental na Itália. Regeu a primeira performance italiana de Tristão e Isolda de Wagner em 
Bolonha. Entre seus ilustres alunos de composição está Ottorino Respighi. 
9 José Vianna da Motta (1868-1948) foi um pianista de grande envergadura, pedagogo, maestro e 
compositor. Um dos últimos alunos de Liszt, apresentou-se pela Europa e América do Sul com Eugene 
Ysaye e Pablo Sarasate no início do século XX. Foi responsável pela revisão de edições de obras de 
Chopin, Czerny, Beethoven e Schumann. Em 1957, foi constituído, em honra ao nome do músico, o 
Vianna da Motta International Music Competition, principal concurso internacional de piano em 
Lisboa, Portugal. 
10 Uma cópia deste texto pode ser encontrada no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga em São Paulo. 
11 Harold Bauer (1873-1951) nascido na Inglaterra viveu nos Estados Unidos, foi um importante 
professor e um dos principais pianistas de sua geração. Conhecido por suas interpretações do 
repertório germânico de Beethoven, Brahms, e Schumann, também foi atuante como camerista, 
mantendo um trio com Jacques Thibaud e Pablo Casals e um duo com Ossip Gabrilowitsch. 
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mas que se manifesta por diversos sentidos. O que o músico ouve é na 
essência o mesmo que o pintor vê. Partindo desse princípio, expõe o Sr. 
Florence com máxima clareza a analogia que existe entre as proporções do 
ritmo no tempo (sons) e do ritmo no espaço (linhas), entre a melodia 
(combinação de diferentes vibrações) e o desenho (combinação de 
diferentes linhas), enfim entre a harmonia da forma musical e a harmonia 
nas figuras de um quadro, aproveitando de uma maneira felicíssima a 
comparação do Andante da Sinfonia em Dó menor de Beethoven com a 
Madonna Sistina de Raphael. Consta-me que o Sr. Florence tem tenção de 
completar as suas investigações, fecundas em resultados surpreendentes. O 
seu trabalho é uma prova da sua vasta ilustração e da atividade do seu 
cérebro. Recomendo aos seus admiradores de lhe pedirem uma tradução do 
seu artigo sensacional. José Vianna da Motta (Idem). 

Em Música e Evolução, partindo do princípio abordado no seu artigo, o autor 
faz uma generalização, estendendo o princípio às manifestações da vida, 
investigando agora não mais as relações entre diversas manifestações da arte, mas as 
relações entre a música e a vida. O autor dedicou o trabalho à Bauer e à Félix de 
Otero. Música e Evolução recebeu reconhecimento de Hugo Riemann (1849-1919), 
musicólogo e historiador alemão que escreveu em carta: “este trabalho merece ampla 
divulgação”. Florence demonstra o seu conhecimento a respeito das obras filosóficas 
de Goethe, Schopenhauer e Herbert Spencer. Sobre este último, afirma ter chegado, 
em suas observações, a conclusões que condiziam com a teoria do mestre. Desta 
forma, discorre as suas análises musicais sobre os princípios gerais expostos em Les 
premiers principes de Spencer. Florence acreditava que seu ensaio (como o 
denomina), fosse talvez o primeiro a “estabelecer pesquisas sobre a natureza da 
música, debaixo desse ponto de vista”. Os compositores abordados em suas análises 
são aqueles que Florence considerava “inexcedíveis”, “incomensuráveis gênios”: 
Bach, Beethoven e Wagner. Florence conclui seu texto ressaltando a importância das 
ciências positivas para estudos mais objetivos no campo da filosofia e da música na 
época. 

(...) Devemos abandonar o campo das conjecturas metaphysicas, ainda hoje 
tanto em voga não só na música, mas em todas as questões philosóficas, 
pode-se mesmo dizer que em todo o nosso modo de sentir e de pensar. Com 
as armas modernas das sciencias positivas, preparadas pelos grandes 
pensadores do século passado, já estamos habilitados a substituir as vagas 
expressões e os indefinidos sentimentos da velha escola metaphysica por 
dados positivos e, longe de perderem com essas analyses que a muitos 
poderão parecer destructoras do ideal artístico, realçar-se-hão as bellezas 
das obras immortaes, crescerá sempre mais a nossa admiração pelos gênios 
artísticos que, com um material imponderável, finíssimo, guiados somente 
por um subtilíssimo sentimento para as proporções e o jogo das forças, 
souberam crear obras divinas de uma lógica perfeita (Florence, 1930, p. 48). 

De volta ao Brasil, em 1899, já reconhecido artista, Florence exerce o 
magistério de música e realiza inúmeros concertos. Deste período, consta também a 
produção de grande parte de suas principais composições, que abrangem inúmeras 
obras para piano, canto, canto coral, além de composições para órgão, sonatas, trios 
e quartetos. 

Neste tempo Paulo Florence compôs muitas das suas principais obras, cujo 
caráter todo independente e especial não acompanha a feitura complicada 
e baralhosa das supostas músicas brasileiras modernas. [...] Seu repertório 
é vastíssimo em composições para piano, violino, violoncelo, orquestra de 
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cordas e canto, cujas partituras trazem letras em diversos idiomas. 
(Florideo Gervásio, nota de programa, s.d, s.l.). 

Em 15 de fevereiro de 1906, foi fundado o Conservatório Dramático e Musical 
de São Paulo por Pedro Augusto Gomes Cardim12 (1865-1932) 13 e João Gomes de 
Araújo Júnior14 (1846-1943) e inaugurado oficialmente em 25 de abril do mesmo 
ano. Paulo Florence compôs o seleto grupo de professores da sessão musical, como 
professor de literatura musical e piano. Durante os doze anos ininterruptos em que 
ficou no Brasil, realizou e organizou inúmeros concertos, concertos beneficentes, 
programas de rádio, destacando-se, além de dedicado professor, intérprete e 
compositor, na função de pianista acompanhador. 

Entre 1911 e 1914, Florence retornou à Europa, percorrendo Itália, Alemanha 
e Áustria, países onde havia estudado. Após a longa viagem artística,15 Paulo 
Florence retornou a São Paulo onde permaneceu lecionando, compondo e ocupado 
em publicar seu elevado acervo de composições. Alguns de seus alunos ganhavam 
destaque no cenário nacional e internacional e suas obras continuavam a figurar nos 
programas de concertos, principalmente no eixo São Paulo – Rio de Janeiro. 

Durante toda a década de 20, as obras de Florence apareciam nos programas 
de concerto de diversas sociedades e grupos de câmara como a Associação Quarteto 
Brasil, fundada em 1926, o Quarteto Aschermann, responsáveis pela estréia de 
alguns quartetos do compositor. Eram constantes as execuções das peças pianísticas 
e peças para canto, populares também nos programas de rádio.  

Em meados de 1927, é fundado o Instituto Musical de São Paulo por um grupo 
de professores, tendo à frente Paulo Florence, Felix Otero, João Gomes Júnior e João 
Batista Julião.16 Essa instituição teria importante papel cívico em 1932, durante a 
Revolução Constitucionalista, ocasião na qual Florence compôs o Hymno à São 
Paulo17 e reverteu o produto de sua venda em favor à assistência das famílias dos 
combatentes. O próprio compositor se encarregou de comprar 50 exemplares da 
obra e abriu mão dos direitos autorais do hino. Em matéria publicada no Correio de 
São Paulo de 5 de setembro de 1932, é anunciado o socorro à cerca de 50 mil pessoas 
prestado pelo Departamento de Assistência da MMDC18 e a doação de Florence: 

O professor de piano Sr. Paulo Florence compôs um inspirado hino 
patriótico, ao qual denominou: “Hino a São Paulo” e dedicou o produto da 
venda do mesmo, integralmente, às famílias dos combatentes, por 
intermédio deste Departamento. Essa música será posta à venda hoje em 
todas as principais casas de música, que se prontificaram a vender a mesma 
sem remuneração alguma, atendendo ao fim a que se destina. O próprio 

 
12 Cardim foi jornalista, político e dramaturgo, à época da fundação do Conservatório era vereador da 
cidade. Fundou a Academia de Belas Artes e, além do Conservatório Dramático e Musical, participou 
ativamente da criação do Teatro Municipal de São Paulo, da Academia Paulista de Letras e da 
Companhia Dramática de São Paulo. 
13 Alguns autores trazem a data de nascimento 1864. 
14 Além de fundador, atuou como professor de música do Conservatório. Patrono da cadeira nº 20 da 
Academia Brasileira de Música. Dentre outras obras, compôs a ópera Carmosina estreada em Milão, 
Itália em 1888. (Jacometti, 2015). 
15 Relatada em algumas notas de programas da época. Não foram encontradas, durante esta pesquisa, 
mais informações sobre as atividades de Florence na Europa entre 1911 e 1914. 
16 João Batista Julião seria o diretor da instituição até a sua morte em 1961. 
17 Letra de Fagundes Varella.  O hino foi publicado pela Off. Typo-Calcographica Musical CEMB. 
18 Sociedade clandestina formada após a morte dos 5 jovens em 23 de maio de 1932, durante confronto 
com a polícia. A sigla MMDC é composta pelas iniciais dos sobrenomes de quatro vítimas. 
Posteriormente se acrescentou a inicial da quinta vítima, que morreu alguns meses após o confronto, 
ficando MMDCA. 
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autor adquiriu desde logo 50 exemplares, concorrendo assim, duplamente, 
para tão benemérita instituição. O Sr. Paulo Florence ofereceu os seus 
direitos autorais ao Departamento de Assistência às Famílias dos 
Combatentes. 

Paulo Florence compôs outro hino, em 1936, por ocasião da celebração do 
centenário do compositor Carlos Gomes pelo Instituto Musical de São Paulo. A 
ligação de Florence ao compositor conterrâneo vinha de família. Seu pai, Hércules 
Florence, é autor de um quadro de 1866 que retrata Carlos Gomes com apenas trinta 
anos de idade.19 Com música de Florence e letra de Corrêa Júnior, o Hymno a Carlos 
Gomes foi composto especialmente para o Instituto em 11 de julho daquele ano e 
tornou-se seu hino oficial (CORREIO PAULISTANO, 1936/2020). O concerto de 
efeméride aconteceu em 14 de julho de 1936 no Salão do Club Germânia, num grande 
festival cujo encerramento foi realizado com a execução do hino acadêmico.  

Representativo da relevância artística do compositor para São Paulo, é a 
apresentação feita pelo crítico musical Manoel Tapajós Gomes quando da realização 
de um programa de rádio em homenagem ao compositor e ao violinista Francisco 
Chiaffitelli, transmitido pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro20 em 2 de janeiro de 
1928, o concerto Noite Paulo Florence – Francisco Chiaffitelli, com a presença dos 
dois homenageados.21 Tapajós Gomes fez a apresentação de ambos durante o 
programa embora fossem os mesmos “nomes suficientemente laureados e populares 
no Brasil”.22 Data de 3 de março daquele ano, a transcrição das palavras 
pronunciadas durante o programa radiofônico no periódico Para Todos. Abaixo, a 
reprodução de um trecho: 

Ainda não se apagaram de todo, nesse Studio, os écos da homenagem 
prestada, pela Radio Sociedade, à memória de Carlos Gomes e, de novo, a 
arte musical de São Paulo aqui fulgirá, através dos dois nomes que 
constituirão o programa desta noite: Paulo Florence e Francisco Chiaffiteli. 
Paulistas ambos, ambos companheiros, nascidos, embora, em épocas muito 
diversas, tiveram os dois o mesmo destino de arte, o mesmo destino de 
luctas, e também o mesmo orgulho de haverem vencido na vida (...) 
Chiaffarelli [23] foi, para o desenvolvimento artístico de São Paulo, a criatura 
necessária e imprescindível, o fator decisivo e oportuno, o elemento 
eficiente e forte, que orientou a música na Paulicéa, educando o público na 
escola do bom gosto. Ele porém, não foi o único, pois teve a fortuna de se 
ver secundado por alguns outros sonhadores do mesmo ideal, entre os 
quaes Paulo Florence ocupa um lugar proeminente, mercê do qual tem o 
seu nome registrado como o de um dos beneméritos da evolução musical 
paulista. 

 

 
19 O quadro de autoria de Hércules Florence foi descoberto e localizado pelo presidente da Academia 
Campinense de Letras (ACL), Agostinho Toffoli Tavolaro. A obra, até então desconhecida da família, 
encontra-se no acervo do Museu do Centro de integração Empresa e Escola (CIEE), em São Paulo.  
20 A Rádio Sociedade foi instalada no Rio de Janeiro em 19 de maio de 1923, tendo como presidente 
Henrique Morize e secretário Roquette Pinto criada com o intuito patriótico de tornar os compositores 
brasileiros conhecidos no Brasil. Fonte: Correio da Manhã, 20 de maio de 1923. 
21 O concerto contou ainda com a participação dos cantores Heloisa Bloem Mastriangioli, Asdrubal 
Lima e Corbiniano Villaça, do pianista Mário de Azevedo e Souza, do crítico Manoel Tapajós Gomes e 
da orquestra da Radio Sociedade, sob a regência do maestro Borselli. Fonte: Correio da Manhã, Rio 
de Janeiro, 1º de janeiro de 1928). 
22 Palavras do redator da coluna Correio Musical. Fonte: Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 4 de 
janeiro de 1928. 
23 Luigi Chiaffarelli (1856-1923), pianista italiano, pedagogo, professor de Antonieta Rudge e Guiomar 
Novaes. 
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Em 14 de julho de 1945, Villa-Lobos funda a Academia Brasileira de Música, 
Villa-Lobos pretendia reunir figuras ilustres do meio musical, uma seleção de 
compositores e musicólogos brasileiros. O órgão, segundo Eurico Nogueira França, 
tinha o objetivo de “conjugar as figuras credenciadas da nossa música, tanto para 
exercer diretamente uma ação estimuladora do meio, como para o estudo e debate 
dos assuntos profissionais, no plano da cultura e da criação artística” (Correio da 
Manhã, 27 de novembro de 1945). Paulo Florence fez parte do quadro inicial de 
membros efetivos da Academia ocupando, como patrono, a cadeira número 28.  

Alguns anos depois, em 3 de setembro de 1949, aos oitenta e cinco anos de 
idade, o compositor campineiro falece e é sepultado em São Paulo. A imprensa 
registrou a sua morte como a perda de “um dos valores máximos na Arte”. Em 8 de 
outubro do mesmo ano, em sessão ordinária da Academia Brasileira de Música, é 
declarada vaga a cadeira ocupada pelo compositor: 

Dentre vários assuntos da respectiva ordem do dia, consta o da declaração 
de abertura da vaga da cadeira nº 28 por motivo do traspasse de seu patrono 
Paulo Florence, ocorrido em São Paulo a 23 de setembro p.p. Ainda pelo 
mesmo motivo, o presidente da Academia enviou a seguinte mensagem 
telegráfica: “Academia Brasileira de Música, tomando conhecimento tão 
lamentável passamento saudoso dedicado confrade Paulo Florence 
apresenta exma. Família, profundas condolências. Respeitosas saudações. 
a) Villa-Lobos, presidente”. (Diário de Notícias, 7 de outubro de 1949). 

Obras e a Sonata-Fantasia para piano e violino 

Paulo Florence foi um músico de erudição e ampla cultura. Atuou como 
regente, professor, pianista, musicólogo e compositor. No programa da Rádio 
Sociedade em 1928, Tapajós Gomes aponta as diferentes vertentes do artista ao 
comentar sua habilidade ao compor uma peça (Gavotta) durante o ensaio para o 
programa: 

A Gavotta, que faz parte do programa desta noite foi escrita e orquestrada 
aqui mesmo no sábado passado, enquanto se fazia o ensaio do programa, 
como uma gentil homenagem de Paulo Florence à Rádio Sociedade. Pôde-
se, por aí, avaliar a extraordinária facilidade com que compõe o ilustre 
artista, que é igualmente autor de um trabalho sobre “Música e Evolução”, 
cujo mérito se calcula sabendo que foi traduzido para o inglês, por Bauer, e 
que mereceu de Riemann as mais lisonjeiras referências. Em poucas 
palavras aí fica feita a apresentação do velho mestre que é presentemente, 
uma das mais respeitáveis tradições da arte musical de São Paulo, onde tem 
cumprido sua notável missão de professor, que amanhece e anoitece em 
contato com os discípulos (...).  

Florence abordou diversos gêneros em suas composições. A maior parte de 
suas obras foi escrita para piano e para canto. Compôs também para órgão, para coro 
e para diferentes formações camerísticas. Sua obra para piano é vasta e inclui desde 
estudos com fins didáticos a peças virtuosísticas e até transcrições. Dentre as 
transcrições, se destaca o Prelúdio e Fuga n° 6 para 2 pianos, composto 
originalmente para órgão, cuja transcrição, datada de 1945, é partilhada por Florence 
e por João Gomes Júnior.24 A obra é, segundo análise do jornal carioca A Noite de 14 
de abril de 1945, “um modelo de obediência aos cânones e à forma clássica (...) 

 
24 Uma cópia da composição encontra-se no acervo da Discoteca Oneyda Alvarenga (LUCENA et al., 
2020). O prelúdio e Fuga n° 6 para dois pianos foi gravado por Yara Ferraz e Marina Brandão no CD 
Rituais, lançado em 1993 pelo selo Velas (LAGO, 2007, p. 386). 
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demonstrando um conhecimento muito profundo de técnica e uma honestidade 
raríssima nos tempos que correm”. 

Florence era conhecido em sua época, em grande parte, pelo seu repertório 
para canto. Era um grande apreciador e entusiasta da língua portuguesa e a 
considerava absolutamente musical. Utilizava-a não apenas nas composições vocais, 
mas também com tema para obras instrumentais. A inspiração, delicadeza e talento 
de Florence eram reconhecidos por críticos e intérpretes que consideravam algumas 
de suas melodias, instrumentais e vocais, “legítimos achados” (A GAZETA, 1930). 

Embora a maior parte das composições de Paulo Florence tenha sido dedicada 
ao piano, seu instrumento e ao canto, compôs um número considerável de obras de 
câmara que permanecem completamente desconhecidas do público e até mesmo 
entre os músicos. Estas obras incluem duos, como a Sonata para piano e violoncelo 
(FLORENCE, 1947) e a Sonata-Fantasia para piano e violino (FLORENCE, s. d.), 
trios, em número de três (para violino, clarinete e piano; violino, violoncelo e piano; 
e violino, flauta e violoncelo), quartetos de cordas, e uma suíte para orquestra de 
cordas (Figura 1), transcrita para esta formação em 1928, que consiste na ampliação 
de 7 estudos compostos originalmente para piano, em 1921, intitulados Estudos para 
a mão esquerda só, em forma de Suíte Antiga.25 

 

 

Figura 1 - Programa do concerto de inauguração da temporada Villa-Lobos em 1930 (SOCIEDADE 
SYMPHONICA DE SÃO PAULO, 1930/2017). 

Infelizmente as edições do autor, em sua maioria, não possuem registro da 
data de composição, podendo-se apenas supor uma data aproximada das mesmas a 

 
25 A obra para piano encontra-se no acervo de Sérgio Alvim Corrêa Nepomuceno (FUNARTE, 2020), 
um presente do autor à pianista Sigrid Nepomuceno (1897 – 1986).   
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partir de suas primeiras execuções. O acervo de manuscritos da família ainda não foi 
organizado, restando dúvidas sobre a existência de mais obras e/ou edições, além de 
obras incompletas, como o caso de alguns quartetos, e indícios da existência de 
outras duas sonatas para piano e violino. 

Em comentário sobre a qualidade das obras de Florence e o seu profundo 
conhecimento no que diz respeito às formas e estruturas composicionais, Florideo 
Gervasio afirma:  

Paulo Florence é o compositor de maior erudição musical que o Brasil tem em toda 
sua história, possui ele também vastíssima cultura geral. Suas obras de caracter 
sério, que obedecem a estrutura dos grandes mestres da música, valeu-lhe certa 
ocasião este assertivo:  “Paulo Florence sem ser Bach escreve Bach” (Nota de 
programa, s.d., s.l.). 

A Sonata-Fantasia para piano e violino (Figura 2), é certamente uma das 
composições de câmara mais executadas de Paulo Florence. Foi dedicada ao 
violinista cubano Raphael Diaz-Albertini, que realizou as primeiras audições da obra 
no Brasil, e com quem o compositor dividiu o palco numerosas vezes, interpretando 
obras de outros compositores e de autoria própria. Diaz-Albertini esteve no Brasil na 
primeira década do século XX e realizou concertos por várias cidades do país, 
fixando-se ainda como professor de violino em São Paulo, no Hotel Roma, onde se 
hospedava. 

A obra foi editada pela Off. Gráfica Musical Campassi & Camin, fundada pelos 
sócios João Campassi e Pedro Ângelo Camin em 1914, em São Paulo. Não consta na 
edição a data de composição da obra ou da própria edição. As informações obtidas 
durante a pesquisa apontam que esta teria sido composta no início do século XX, 
entre 1900 e 1902. A edição, possivelmente é da década de 1920. A parte do violino 
foi revisada por um dos principais intérpretes da obra, Francisco Chiaffitelli, que a 
executou com o compositor em diversos concertos, mencionados no capítulo 
anterior. Paulo Florence também assinou e dedicou a amigos algumas das cópias da 
edição. Aparentemente, a produção da edição e da parte de violino revisada foi 
aprovada pelo compositor. Embora a obra esteja editada, a edição apresenta 
problemas diversos e é objeto de estudo desta pesquisadora. Infelizmente o 
manuscrito da obra não foi localizado. Uma gravação da Sonata-Fantasia realizada 
por Oscar Borgerth e Ilara Gomes Grosso foi documentada em LP pela FUNARTE 
em 1979 (CARINO, 2020).  

Sonata-Fantasia foi uma tendência experimentalista característica do início 
do século XX. O termo pode ser pensado como uma espécie de fusão entre a sonata, 
que é um termo genérico, que não necessariamente significa a forma da sonata 
clássica, e a fantasia, que é um termo mais antigo, predecessor do termo sonata, um 
dos primeiros a intitularem composições expressamente instrumentais. 

Fantasia comumente descreve uma peça de livre, bastante rica em ideias, mas 
não desprovida de forma. Na música europeia do século XIX, temos alguns exemplos 
de compositores que escreveram fantasias que pareciam sonatas, como o caso de 
Schumann, com a Fantasia em Dó Maior op. 17, Schubert, com a Fantasia Wanderer 
e Chopin com a Fantasia em fá, exemplos citados no Tratado de La Forma Musical 
de Julio Bas (BAS, 1947). 

Exemplos que reforçam a idéia de fusão entre as formas sonata e fantasia são 
a Sonata para piano op. 27 n° 2 de Beethoven, mais conhecida como Sonata ao 
Luar, cujo título original dado pelo compositor é Sonata quasi una fantasia, e a 
Sonata quasi Fantasia op. 31 para dois pianos de Adolf Ruthardt, que fora professor 
de piano de Paulo Florence em Leipzig. Na música brasileira podemos encontrar 
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exemplos como a Sonata-Fantasia op. 44 em Mi b Maior para piano e violoncelo de 
Henrique Oswald, composta em 1916, e na obra de Villa-Lobos, a 1ª Sonata-Fantasia 
- Desésperance para piano e violino, composta entre 1912 e 1913, ambas posteriores 
à obra de Florence, porém próximas.  

 
 

 

Figura 2 - Epígrafe da Sonata-Fantasia para piano e violino (tempo único, FLORENCE, s. d.) 

Os dois temas são apresentados seguindo o plano tonal da sonata clássica: 
primeiro tema em tonalidade menor (Mi menor), Figura 3, e segundo tema na 
relativa maior (Sol Maior), Figura 4. Na reexposição, o segundo tema aparece no tom 
homônimo Mi Maior (Figura 5). 

 

 

Figura 3 - Primeiro tema da exposição em Mi menor da Sonata-Fantasia de Paulo Florence (s. d.) 

A Sonata-Fantasia de Paulo Florence é uma peça em movimento único, mas 
que aparentemente foi concebida para ser o primeiro movimento de uma obra maior, 
uma sonata. No plano formal, a composição possui uma exposição com dois temas 
principais e uma reexposição em forma de desenvolvimento temático, 
“desenvolvendo” as ideias principais apresentadas na exposição.  

Muitas análises podem ser feitas sobre a obra, mas acreditamos que as 
informações aqui colocadas sejam suficientes no momento para apresentar a obra e 
o compositor. Contribuindo com a divulgação da música brasileira de concerto, uma 
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futura gravação e uma edição prática dessa obra serão realizadas pela pesquisadora 
e se destinarão aos futuros intérpretes, estudiosos e pesquisadores da música 
brasileira, além de interessados diversos.  

 

 

Figura 4 - Segundo tema da exposição em Sol Maior da Sonata-Fantasia de Paulo Florence (s. d.). 

 

Figura 5 - Segundo tema em Mi Maior, parte do violino, da Sonata-Fantasia de Paulo Florence  
(s. d.). 

Considerações finais 

Não estão completamente claras as razões pelas quais a obra de Paulo 
Florence tenha caído num total obscurantismo a partir de meados do século XX. 
Florence gozou de reconhecimento como pianista, professor e compositor ainda em 
vida. Suas obras foram interpretadas por prestigiados músicos e o compositor 
recebeu críticas das mais lisonjeiras pelas mesmas. Ao lado de outros compositores 
da geração romântica, Florence contribuiu muito para o desenvolvimento 
sociocultural do país. Como estes, sua obra teve um declínio de espaço e 
reconhecimento após o advento do Modernismo e da geração nacionalista brasileira 
sob o comando filosófico e ideológico de Mário de Andrade, que propôs às artes do 
país uma nova estética, certamente não familiar aos mesmos. 

Florence era um compositor que possuía um claro ideal artístico. Nas palavras 
de Tapajós Gomes, “um fino artista que vibra e que sofre pela arte e que, pela arte, 
sempre seduzido, foi envelhecendo devagarinho...”. Embora reconhecido pelos 
críticos como dono de um grande talento, evitava esta posição de destaque. Um dos 
mais qualificados musicistas de sua época, que solitário e modesto, “se encerrou em 
seu íntimo”, fugindo assim às manifestações que seu talento e cultura bem mereciam 
e ainda merecem.  
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Resumo: O presente trabalho pretende apresentar uma das formas de divulgação dos trabalhos 
produzidos no âmbito de um curso de mestrado profissional em música, a radiodifusão, através de 
um estudo de caso - o programa Concertos UFRJ. Resultado de convênio entre o PROMUS e a Rádio 
Roquette-Pinto FM, a iniciativa apresenta propostas como a ampliação da interação do curso com a 
sociedade na qual está inserido, a divulgação da produção artística através da difusão radiofônica 
imediata, além da criação de um repositório através de posterior armazenamento em Podcast na 
página eletrônica do PROMUS. 

Palavras-chave: PROMUS. Práticas interpretativas. Produção artística. Radiodifusão. 

Introdução 

O presente trabalho pretende apresentar uma das formas de divulgação dos 
trabalhos produzidos no âmbito de um curso de mestrado profissional em música, a 
radiodifusão, através de um estudo de caso. 

O Curso de Mestrado Profissional em Música, oferecido pelo Programa de 
Pós-graduação Profissional em Música da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ, tem por objetivo formar profissionais qualificados para o 
exercício das práticas avançadas em música - especialmente aquelas ligadas à 
pesquisa aplicada, ao desenvolvimento artístico, científico e tecnológico e à docência. 
Muitas de suas atividades resultam em produtos claramente distinguíveis daqueles 
tradicionalmente resultantes das pesquisas acadêmicas. Estas últimas produzem 
reflexões críticas acerca da música, estando o seu foco principal não na realização 
prática de produtos artísticos ou de experiências educacionais ou gerenciais, mas sim 
na investigação de aspectos advindos destas práticas e produções, sendo os seus 
resultados apresentados e divulgados em formato de textos e publicações (produção 
bibliográfica acadêmica tradicional). Já as atividades profissionais em música 
resultam em produtos artísticos (composições, apresentações públicas, registros 
fonográficos etc.), materiais didáticos, experiências pedagógicas, entre outros. 

Estes produtos podem estar ao alcance da sociedade na qual o curso está 
inserido através de diversas mídias, desde as mais recentes, como internet e redes 
sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp), até as mais tradicionais, como 
apresentações públicas.  

Desde o início do século XX, a radiodifusão aparece como excelente meio de 
divulgação dos produtos musicais. Segundo Walter Benjamin, “o musicômano pode 
escutar a domicílio o coro executado numa sala de concerto ou ao ar livre” 
(BENJAMIN, 1986). Já John Thompson aponta para as questões que permeiam a 
relação entre sociedade e meios de comunicação:  

(...) se quisermos entender a natureza da modernidade- isto é, as 
características institucionais das sociedades modernas e as condições de 
vida criadas por elas – deveremos dar um lugar central ao desenvolvimento 
dos meios de comunicação e seu impacto. (THOMPSON, 2003) 
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O programa Concertos UFRJ 

No ar há mais de seis anos, o programa Concertos UFRJ passou a partir de 
outubro de 2016 a ser produzido pelo Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Música da UFRJ (PROMUS, 2016a). Resultado de um convênio com a Rádio 
Roquette-Pinto, emissora do governo do estado do Rio de Janeiro, as audições são 
veiculadas todas as segundas-feiras, no horário das 22h e na sintonia 94.1 FM. 

 

 

Figura 1 - Página inicial do sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 2016), alguns dias após a 
radiodifusão do programa Concertos UFRJ pela Rádio Roquette-Pinto. 

Médico, antropólogo e educador brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 25 
de setembro de 1884, Edgar Roquette-Pinto foi o precursor da radiodifusão 
brasileira, sempre preocupado com o binômio cultura-educação. Formado em 
medicina, logo concentrou seus estudos na Antropologia, sendo nomeado professor 
assistente do Museu Histórico Nacional em 1906.  

No início de 1923, Roquette-Pinto conjuntamente com amigos e colegas 
fundam a primeira estação de rádio no Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, 
instituição de caráter educativo-cultural, que sobrevivia das doações de seus sócios. 
Anos depois, para não a transformar em um veículo comercial, Roquette-Pinto 
preferiu doá-la ao Ministério de Educação e Cultura, nascendo assim a atual Rádio 
MEC.  

Em 1934 fundou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, emissora de 
caráter estritamente educacional atuando nos vários níveis de ensino. Em 1946 a 
Rádio Escola passou a se denominar Rádio Roquette-Pinto, em homenagem a seu 
fundador e idealizador (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2016). 

Única experiência do gênero no Rio fora da grade especializada da MEC-FM, 
a implantação do programa Concertos UFRJ pelo professor André Cardoso em 
agosto de 2000, quando a gestão da Escola de Música encontrava-se sob sua 
responsabilidade, se firmou como um espaço importante para a difusão da música 
de concerto. 
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A partir desta nova etapa de gerenciamento pelo PROMUS, sua programação 
inicial vem apresentando gravações e CDs de docentes e alunos, sendo que em 
dezembro do mesmo ano, Concertos UFRJ passou a gravar apresentações no estúdio 
da rádio, posteriormente transmitidos no horário regular. Houve uma natural e 
proporcional ampliação dos gêneros musicais apresentados, em função dos projetos 
de pesquisa desenvolvidos pelos discentes do curso. Todos os programas são 
disponibilizados na página eletrônica do PROMUS (Figura 1). 

 

 

Figura 2 - Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 2016b) 

 

Figura 3 - Podcast do Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do PROMUS (PROMUS, 
2016c). 
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Figura 4 - Sinopse dos programas e Podcast do Programa Concertos UFRJ no sítio eletrônico do 
PROMUS (PROMUS, 2016d) 

Segundo as professoras Sonia Albano (UNESP) e Marta Ulhôa (UNIRIO), em 
recentes mesas redondas no PARALAXE- I Festival de Música da UFBA, ocorrido de 
5 a 7 de dezembro de 2016 (NEHP-UFBA, 2017), um dos maiores desafios 
apresentados para a avaliação das produções artísticas é a efemeridade do produto, 
no caso da apresentação pública (recital, concerto, show), sobretudo pelo fato da 
produção ficar declarada apenas textualmente, nas diversas plataformas 
institucionais existentes. Já a gravação, tanto em CD como outras mídias, 
apresentaria um registro mais eficaz, mas também apresentando problemas como 
dificuldades de localização e catalogação, por não haver um repositório eficaz - além 
de apresentar dificuldade semelhante à das apresentações artísticas no momento da 
declaração nas plataformas. 

Um dos objetivos de Concertos UFRJ vem justamente de encontro à 
formulação de uma proposta para a questão do repositório da produção artística. 
Através da difusão radiofônica, e posterior armazenamento em Podcast na página 
eletrônica do PROMUS, toda a produção discográfica dos corpos docente e discente 
do Programa, ou boa parte dela, estará disponível, seja para a escuta imediata no 
programa semanal na Rádio Roquette Pinto, ou para consulta posterior, a qualquer 
momento, no sítio do PROMUS (Figuras 2 a 4). 

Considerações Finais 

Por sua natureza, perfil e objetivos, a pós-graduação profissional é bastante 
diferente da acadêmica e a divulgação pela internet, redes sociais ou radiodifusão 
tradicional dos produtos gerados pelo curso é fundamental. A parceria com a Rádio 
Roquette Pinto proporciona um espaço importante para a veiculação da produção 
artística do PROMUS, tanto a dos docentes, como a do corpo discente. Com isso, é 
possível atingir um público maior do que aquele que frequenta as salas e espaços 
destinados à música ao vivo, assim como aquele que acessa uma revista eletrônica. 
Além de constituir uma proposta para a questão da criação de repositórios para as 
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produções artísticas, os Concertos UFRJ também são uma forma de ampliar a 
interação do PROMUS com a sociedade na qual o Programa está inserido. 
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Resumo: Este trabalho apresenta resultados preliminares da pesquisa em curso a respeito da 
presença do violão sete cordas nos sambas de enredo do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Utilizamos, 
como referência musical, os fonogramas oficiais da Beija-Flor de 2015, da Mocidade de 2014 e da 
Viradouro de 2015. A partir da transcrição das baixarias dos sambas de enredo em questão, 
identificamos e analisamos exemplos que se enquadram nas categorias de baixarias vinculadas ao 
choro, presentes na dissertação de mestrado do músico e pesquisador Josimar Carneiro (2001). O 
presente artigo também expõe a descrição dessas categorias.  

Palavras-chave: Violão sete cordas. Samba de enredo. Baixaria. Escola de samba. 

Introdução 
A confluência entre o violão sete cordas brasileiro e a música responsável pela 

engrenagem dos cortejos das Escolas de Samba ainda é carente do interesse 
acadêmico. Na mesma linha estão os principais métodos1 de sete cordas lançados no 
país, que não se propuseram a abordar a utilização do instrumento nos sambas de 
enredo. As publicações existentes trazem referências do violão sete cordas em 
contextos onde sua presença é mais proeminente, como no choro e no samba. E 
quando tratamos do samba de enredo, é mais comum nos remetermos ao cavaquinho 
e aos instrumentos de percussão do que propriamente ao violão sete cordas. No 
entanto, está na hora de mudarmos esse cenário. E, para isso, começa a ser 
preenchida, ainda que tímida e tardiamente, uma lacuna de representação da escrita 
para o sete cordas.  

O presente estudo é direcionado aos sambas de enredo do Grupo Especial do 
Rio de Janeiro, representados aqui por três fonogramas oficiais: Um griô conta a 
história: um olhar sobre a África e o despontar da Guiné Equatorial. Caminhemos 
sobre a trilha de nossa felicidade, do Grêmio Recreativo Escola de Samba (G.R.E.S.) 
Beija-Flor de Nilópolis, de 2015 (VELLOSO et al., 2014); Pernambucópolis, do 
G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel, de 2014 (NOBRE et al., 2013) e 
Nas veias do Brasil, é a Viradouro em um dia de graça!, do G.R.E.S. Unidos do 
Viradouro, de 2015 (VILA, 2014).2 A partir da transcrição3 das baixarias4 dos sambas 

 
1 Métodos de autoria dos músicos Ventura Ramires (1996), Marco Bertaglia (1999), Luiz Otávio Braga 
(2002) e Rogério Caetano (2010) – os anos indicados são das primeiras edições. 
2 O samba de enredo que embalou o desfile de 2015 do G.R.E.S. Unidos do Viradouro foi montado, no 
ano anterior, a partir de duas canções de Luiz Carlos da Vila: Nas veias do Brasil e Por um dia de 
graça (JOAO, 2014). Essa adaptação permitiu que versos de Luiz Carlos da Vila fossem cantados na 
Marquês de Sapucaí alguns anos após a morte do cantor e compositor, ocorrida em 2008. 
3 Em música, o termo transcrição pode ser entendido de várias formas. O sentido de transcrição que 
adotamos neste trabalho é o mesmo que Josimar Carneiro utiliza em sua dissertação, a partir da visão 
de Bruno Nettl (1964 apud CARNEIRO, 2001, p. 41): trata-se do “[...] processo de notação do som, de 
redução do som a símbolos visuais”. 
4 Inicialmente, a transcrição das baixarias foi realizada de ouvido por Eduardo Gisi. O processo contou 
com a utilização do violão sete cordas e do programa Sonic Visualiser, que, entre outros recursos, 
reduz o andamento das músicas sem alterar a afinação (altura) do fonograma. Em seguida, os trechos 
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de enredo em questão,5 identificaremos e analisaremos exemplos que se enquadram 
nas categorias de baixarias vinculadas ao choro, presentes na dissertação de 
mestrado do músico e pesquisador Josimar Carneiro (2001). A descrição dessas 
categorias também será exposta.  

Categorias e identificação das baixarias 

No segundo capítulo6 de sua dissertação de mestrado, Carneiro (2001) 
apresenta categorias de baixarias aplicadas no choro e expõe exemplos do repertório 
dos chorões para ilustrá-las. Por ter trazido ao âmbito acadêmico as nomenclaturas 
cultivadas na informalidade, na tradição oral dos chorões, achamos pertinente seguir 
essa estrutura na identificação das baixarias do samba de enredo. Carneiro mostra, 
ao todo, onze categorias. As situações encontradas no presente artigo compreendem 
nove destas categorias, conforme veremos a seguir. 

1. Mudança de posição - Variação no baixo do acorde a partir de suas 
inversões – também conhecida como baixo de revezamento. A 
mudança de posição “[...] evita a monotonia na condução do baixo, 
principalmente quando o ritmo harmônico é lento” (CARNEIRO, 
2001, p. 24). 

Na Figura 1 – extraída do samba de enredo da Viradouro (VILA, 
2014) – a variação da altura sol para si constitui uma mudança de 
posição no baixo do acorde7 de G. 

 

 

    Figura 1 – Exemplo de mudança de posição no samba de enredo Nas veias do Brasil... da 
Viradouro (VILA, 2014). 

 
que apresentaram dúvida foram mostrados – durante as entrevistas concedidas a Eduardo Gisi – aos 
próprios violonistas sete cordas que gravaram as faixas. Estes, generosa e pacientemente, também 
com o auxílio do Sonic Visualiser, ouviram suas respectivas gravações e, munidos de seus 
instrumentos, fizeram as devidas modificações, com atenção especial às ligaduras. A última etapa 
contou com a participação de Fabio Adour, professor de percepção musical da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Adour revisou as transcrições e fez as correções necessárias. 
5 O violão sete cordas dos fonogramas da Beija-Flor (VELLOSO et al., 2014), da Mocidade (NOBRE et 
al., 2013) e da Viradouro (VILA, 2014) foi gravado, respectivamente, por Luís Filipe de Lima, Rafael 
Prates e Carlinhos 7 Cordas. 
6 Segundo Carneiro (2001, p. 22), o objetivo do segundo capítulo de sua dissertação é especificar o 
“[...] conceito geral de baixaria através de uma classificação baseada na função que a baixaria exerce 
no contexto musical, utilizando, se possível, a terminologia utilizada nas rodas de choro”. 
7 A harmonia dos exemplos deste artigo é a mesma das partituras originais, gentilmente cedidas pelo 
maestro Jorge Cardoso (2013 e 2014). Porém, fizemos alterações pontuais na nomenclatura de alguns 
acordes, alinhando seus nomes aos conceitos de Fabio Adour (2014). 
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Na seção que trata da mudança de posição, Carneiro (2001, p. 
25) cita também a troca de registro do baixo, que vem a ser uma 
mudança de oitava no baixo do acorde.  

A mudança de oitava no baixo do acorde é exemplificada na 
Figura 2 – oriunda do samba de enredo da Beija-Flor (VELLOSO et al., 
2014). 

 

      Figura 2 – Exemplo de mudança de oitava no samba de enredo Um griô conta a história... da 
Beija-Flor (VELLOSO et al., 2014). 

2. Ligação - Trata-se de “[...] uma baixaria que conecta as notas do 
baixo de acordes distintos, reduzindo saltos no caminho do baixo e 
preenchendo espaços da melodia” (CARNEIRO, 2001, p. 23).  

A Figura 3 – proveniente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – apresenta uma ligação entre G7 e Cm, realizada por 
meio de um fragmento escalar diatônico.8 

 

Figura 3 – Exemplo de ligação no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro (VILA, 
2014). 

3. Chamada (Virada) – A chamada, explica Carneiro (2001, p. 26), 
“[...]  é uma “[...] baixaria de ligação que introduz ou reintroduz uma 
seção da música, ou, como diz o próprio nome, chama uma parte da 
peça”. 

 
8 Fragmento escalar diatônico é um termo utilizado no presente trabalho para descrever uma baixaria 
que contém somente notas da escala diatônica. 
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A Figura 4 – retirada do samba de enredo da Viradouro (VILA, 
2014) – exibe uma chamada à seção seguinte, construída por um 
fragmento escalar diatônico. 

 

Figura 4 – Exemplo de chamada no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro (VILA, 
2014). 

4. Preparação da 7ª - Baixaria que tem como função alcançar a 7ª do 
acorde da dominante (CARNEIRO, 2001, p. 25). 

Na Figura 5 – procedente do samba de enredo da Mocidade 
(NOBRE et al., 2013) – a preparação da 7ª é realizada pelas notas dó 

e si♮, ressaltadas pelas setas. A 7ª menor, por sua vez, é atingida no 

primeiro tempo do compasso seguinte (nota si♭). A baixaria que 
abrange a preparação da 7ª possui arpejo e fragmento escalar misto.9 

 

 

Figura 5 – Exemplo de preparação da 7ª no samba de enredo Pernambucópolis da Mocidade 
(NOBRE et al., 2013). 

5. Caminho do baixo - Refere-se a uma linha estrutural contínua “[...] 
que sofrerá a ação do ritmo e um enriquecimento melódico [...]” 
(CARNEIRO, 2001, p. 22).  

A sucessão de acordes Cm - Cm7/B♭ - D7/A - A♭7 - G7(♭13) 
da Figura 6 – extraída do samba de enredo da Beija-Flor (VELLOSO 
et al., 2014) – sugere uma linha de baixo descendente, através da 

 
9 Fragmento escalar misto é um termo utilizado no presente trabalho para caracterizar uma baixaria 
que possui notas cromáticas e diatônicas, independentemente da posição desses intervalos – o 
cromatismo pode vir antes do diatonismo ou vice-versa. 
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progressão dó - si♭ - lá - lá♭ - sol ressaltada pelas setas. Essa linha é 
modificada rítmica e melodicamente pelas notas que aparecem entre 
ela, caracterizando, assim, o que Carneiro define como caminho do 
baixo. 

 

Figura 6 – Exemplo de caminho do baixo no samba de enredo Um griô conta a história... da Beija-
Flor (VELLOSO et al., 2014). 

6. Marcação - Segundo Carneiro (2001, p. 32), é uma baixaria com “[...] 
caráter eminentemente rítmico [...], que se apresenta como a 
acentuação do pulso, ou em motivos rítmicos que podem ser ostinatos 
ou figurações sobre a mesma nota”.  

Na Figura 7 – oriunda do samba de enredo da Beija-Flor 
(VELLOSO et al., 2014) – o ostinato, ressaltado pela linha tracejada, 
concede ao trecho a característica de marcação.  
 

 

Figura 7 – Exemplo de marcação no samba de enredo Um griô conta a história... da Beija-Flor 
(VELLOSO et al., 2014). 

 

7. Dobramento - É uma “[...] baixaria que sublinha a voz principal com 
a mesma divisão rítmica, aumentando a sua densidade”. Os intervalos 
estabelecidos entre ambas são, “[...] normalmente de oitava, uníssono, 
terça ou sexta” (CARNEIRO, 2001, p. 31).  

A Figura 8 – proveniente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – apresenta uma divisão rítmica praticamente idêntica 
entre melodia e baixaria.10 Por sua vez, as notas da baixaria são 

 
10 A baixaria da Figura 8 está indicada no arranjo oficial, mas escrita uma oitava acima, a partir do 
Sol3. A outra diferença em relação à execução está na última nota do presente trecho: o arranjo 
apresenta uma semínima. 
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construídas mediante intervalos de décima, décima segunda e oitava 
em relação à melodia. 

 

 

Figura 8 – Exemplo de dobramento no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro 
(VILA, 2014). 

 

8. Fechamento - Corresponde à baixaria que encerra determinado 
trecho da música (CARNEIRO, 2001, p. 27).  

Construída por um fragmento escalar misto, a baixaria da 
Figura 9 – retirada do samba de enredo da Mocidade (NOBRE et al., 
2013) – exerce a função de fechamento.  
 

 

Figura 9 – Exemplo de fechamento no samba de enredo Pernambucópolis da Mocidade (NOBRE 
et al., 2013). 

 

9. Contracanto - Ainda que a baixaria seja vista como um contracanto, 
“[...] este termo é o mais usado para referir-se a obrigações11 de 
tamanho fraseológico maior ou igual à frase” (CARNEIRO, 2001, p. 
30).  

 
11 As “obrigações”, de acordo com Carneiro (2001, p. 27), são baixarias que pertencem ou que 
passaram a pertencer à composição, consagradas pela utilização, tornando-se, assim, obrigatórias.  
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Na Figura 10 – procedente do samba de enredo da Viradouro 
(VILA, 2014) – as obrigações do arranjo ocorrem paralelamente12 à 
melodia vocal, o que confere às baixarias do trecho em questão a 
característica de contracanto. 

 

 

Figura 10 – Exemplo de contracanto no samba de enredo Nas veias do Brasil... da Viradouro 
(VILA, 2014). 

10. Resposta - Conforme Carneiro (2001, p. 28): “Baixaria que aparece 
em textura polfônica [sic] imitativa, dando a idéia[13] de pergunta e 
resposta, como um diálogo”.  

Não foi encontrado exemplo para essa categoria. 
 

11. Solo de baixaria14 - São situações em que a baixaria assume a voz 
principal. “Os solos de baixaria são comuns nas introduções e em 
partes completas, gerando variedade. Podem ser obrigações ou mesmo 
partes improvisadas” (CARNEIRO, 2001, p. 34).  

Não foi encontrado exemplo para essa categoria. 

Considerações finais 

As baixarias contidas nos sambas de enredo analisados preencheram nove das 
onze categorias listadas por Carneiro – apenas Resposta e Solo de baixaria não 
apresentaram exemplo. O aprofundamento dos critérios de classificação das 

 
12 Entendemos, a partir da análise da categoria em questão, que para a baixaria ser considerada 
“contracanto”, ela deve estar escrita no arranjo e ocorrer simultaneamente à melodia, 
independentemente do tamanho da melodia. 
13 A palavra ideia foi grafada originalmente com acento, uma vez que o texto citado é anterior à 
reforma ortográfica de 2009 (N. E.). 
14 Carneiro (2001, p. 34) explica que, aparentemente, existe uma incoerência se considerarmos a 
definição genérica de baixaria como contracanto na região grave, porque, ao assumir a primeira voz, 
a baixaria “[...] deixa naturalmente de ser contracanto”. Entretanto, a opção pela nomenclatura “solo 
de baixaria” deve-se ao fato de os chorões utilizarem o termo “solo” para referirem-se ao canto. 
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categorias e da dinâmica que envolve as baixarias nos sambas de enredo do Grupo 
Especial serão expostos em nossos trabalhos futuros. Além disso, é importante que 
outros pesquisadores expandam os materiais e as discussões sobre o violão sete 
cordas nos sambas de enredo. Por ora, eis algumas considerações:  

1) Conforme explicado, as categorias foram construídas sob a ótica do choro, 
universo que traz consigo a improvisação e, simultaneamente, 
consagrados arranjos e obrigações ao violonista sete cordas. Sendo assim, 
é preciso conhecer e estudar o repertório para executar o que é proposto 
nas músicas.15 O samba de enredo, por sua vez, apresenta outra dinâmica. 
Normalmente, as Escolas de Samba elegem, por meio de disputas, um 
samba de enredo inédito todo o ano, que será gravado no CD oficial poucos 
dias depois. Ou seja, os violonistas sete cordas tocam16 “[...] praticamente 
lendo à primeira vista” (LIMA, 2016, informação verbal),17 sem tempo 
para se familiarizarem com as melodias. Por consequência, o percentual 
de baixarias improvisadas tende a ser maior do que no choro. 

2) Para que a categoria Resposta tenha efeito nas gravações, é preciso haver 
equilíbrio entre o volume do canto e o da baixaria, o que geralmente não 
acontece, pois a mixagem no samba de enredo não contribui com o violão 
sete cordas. Provavelmente seja a principal justificativa para a ausência 
dessa categoria. 

3) O caráter instrumental do choro permite que o violão sete cordas assuma 
o papel de protagonista em determinados momentos, diferentemente do 
que ocorre com o samba de enredo, no qual as atenções, de maneira geral, 
estão voltadas ao canto, ao conteúdo da letra, às convenções da bateria. 
Entendemos que essa é a principal justificativa para a ausência na 
categoria Solo de baixaria. 

4) Os arranjos utilizados nas gravações oficiais dos sambas de enredo trazem 
poucas obrigações ao sete cordas. Portanto, a cifra é a referência principal 
para a criação das baixarias. 

5) Os exemplos contidos neste artigo ilustram a relação entre a harmonia e a 
construção das baixarias nas gravações dos sambas de enredo: em alguns 
momentos, elas iniciam a partir da nota indicada pela cifra e, em outros, 
das inversões. Isso também se aplica à nota de chegada. Também há casos 
de baixarias iniciadas em nota melódica – nota que não faz parte do 
acorde. 
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Resumo: O texto aqui apresentado é parte de uma pesquisa em andamento cujo objeto de estudo é 
a obra de Mauricio Kagel para percussão teatral, com foco nas peças para um percussionista. O artigo 
começa com a apresentação do termo percussão teatral e seu contexto. Em seguida são expostas as 
abordagens utilizadas por Kagel para unir aspectos acústicos e visuais na performance, a que, desta 
forma, adquire um perfil teatral. As peças Semikolon e Konzertstück são tomadas como exemplo para 
ilustrar como isso é alcançado através da notação na partitura. Finalmente são considerados a 
percepção na percussão teatral e os desafios e consequências que este tipo de obra traz para 
intérpretes e público. 

Palavras-chave: Percussão teatral. Performance. Mauricio Kagel. 

Percussão teatral 

Percussão teatral é uma expressão utilizada para reunir o conjunto de obras 
para percussão que comportam, em sua performance1, o emprego de elementos 
teatrais. Peças deste tipo existem, na música de concerto, há mais de cinquenta anos, 
ainda que naqueles tempos não fossem catalogadas sob esse nome. Uma das 
primeiras, que pode servir como exemplo, é Pas de cinq, para cinco atores ou 
percussionistas, composta por Mauricio Kagel (Buenos Aires, 1931 – Colônia, 2008) 
em 1965. Outras peças seminais do gênero foram compostas na década seguinte para 
o trio Le Cercle2, grupo francês de intérpretes que conseguiu consolidar um 
repertório no qual se destacam: Dressur (1976), também de Kagel; Le corps à corps 
(1978) e Le guetteurs du som (1981), de Georges Aperghis (Atenas, 1945); e Toucher 
(1978) e ?Corporel (1985), de Vinko Globokar (Anderny, 1934). Nos Estados Unidos, 
o compositor mais citado nos trabalhos sobre percussão teatral é Stuart Saunders 
Smith (Portland, 1948), com obras como Songs I-IX (1980), Tunnels (1982) e ... And 
points North (1990). Compostas no Brasil, podemos mencionar as peças de Tim 
Rescala para conjunto, Bravo! (1989) e A dois (1992); e as peças para um 
percussionista (SERALE, 2011) Cenas sugestivas (1985) de Carlos Kater, Canção 
simples de tambor (1990) de Carlos Stasi, Le cru et le cuit (1994) de Jorge Antunes, 
e Sonhos (2007) de Arthur Rinaldi. 

A expressão percussão teatral é relativamente nova. Olhando 
retrospectivamente, a existência do repertório antecede à sua denominação. No 
âmbito acadêmico, esta categoria apareceu em um artigo de Steven Schick de 1995 
como “percussão como teatro” (percussion as theater). Em 2012, Julie Strom intitula 
sua tese doutoral Theater Percussion, onde afirma que este é um gênero “ainda sem 
nome”. No mesmo ano, a expressão aparece em sua forma atual e mais usada no DVD 
Salve a Percussão Teatral (Save Percussion Theater), da percussionista Aiyun 

 
1 O termo, de origem inglesa, já é de uso corrente no idioma português e no âmbito acadêmico musical. 
Aplica-se às artes processuais – música, teatro, dança ou artes combinadas – realizadas em público, 
ao vivo e em tempo real. 
2 Formado por Willy Coquillat, Jean-Pierre Drouet e Gaston Sylvestre. 



Percussão teatral 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 160 
 

 

Huang (2012), que inclui algumas das peças mencionadas no parágrafo anterior. 
Consolidando a expressão, em 2016 a editora Cambridge publicou, dentro da sua 
coleção Companions, um livro dedicado à percussão, com um capítulo da própria 
Huang intitulado Percussão teatral: o drama da performance. 

De acordo com Kaylie Dunstan (2015), a percussão teatral repousa, histórica 
e conceitualmente, na prática do “teatro instrumental”. A expressão teatro 
instrumental (Instrumentaltheater), proposta inicialmente pelo compositor 
Mauricio Kagel (1983), caracteriza um tipo de obras no qual é o instrumentista – e 
não um cantor – quem tem uma participação teatral. No teatro instrumental, o 
compositor trabalha com outros materiais além do som, e aplica seu pensamento 
musical ao pensamento cênico teatral. Luz, movimento e palavras, são articulados da 
maneira similar às notas, os timbres e os tempos. O intérprete, por sua vez, adquire 
um papel que vai além da mera execução instrumental e estende suas habilidades 
através da incorporação de movimento corporal, gestualidade, texto, ou uma 
combinação deles. 

Um dos compositores cuja obra tem maior presença na percussão teatral é o 
já mencionado Mauricio Kagel. A referência a ele como pioneiro neste repertório é 
unânime (GRIFFITHS, 1995; HEILE, 2006; SALZMAN e DÉSI, 2008; SCHICK, 
1995). Além das já citadas Pas de Cinq, cena em transformação, e Dressur, para três 
percussionistas, Kagel compôs: Rrrrrrr...., seis duos (1981); L’Art Bruit, solo de 
percussão para dois (1995); e Semikolon, ação com bombo (1999). A estas podemos 
acrescentar o Konzertstück (1992) para um timpanista e orquestra. 

Estas duas últimas peças são escolhidas aqui para exemplificar, primeiro, 
como a união dos elementos visuais e acústicos numa ação conjunta, característica 
do gênero, foi abordada pelo compositor. Segundo, como essas ações são 
transmitidas na partitura, reunindo diversos tipos de notação convencional. E 
terceiro, como desta forma, a performance adquire uma teatralização, sem que para 
isso o intérprete, um músico, tenha que arremedar a um ator. 

Semikolon 

A peça Semikolon, ação com bombo, foi estreada no Conservatório de Música 
e Teatro de Berna, Suíça, no dia 14 de Fevereiro de 1999, quase quarenta anos depois 
das primeiras obras de Kagel no teatro instrumental. Como indica seu subtítulo, a 
peça consiste em uma breve ação de um intérprete com um bombo, que pode ser 
realizada no início ou no intervalo de um concerto. A partitura, de uma página, é 
basicamente a descrição desta ação:  

O intérprete no palco, sentado sobre uma almofada em posição de loto frente 
a um bombo. Do lado, sobre outra almofada, uma grande baqueta. O intérprete 
aguarda imóvel com os olhos fechados até o público se acomodar em seus lugares. 
Em seguida, ainda com os olhos fechados, toma a baqueta e a levanta lentamente. 
Prepara o golpe, mas, surpreendentemente, não toca o bombo e a baqueta cai sobre 
a almofada, produzindo um som abafado. Imediatamente o intérprete abre os olhos 
e fica estático. Nesse instante se escuta o toque de um bombo previamente gravado, 
reproduzido por alto-falantes ocultos para o público. Longa pausa. Relaxamento. 

Esta breve peça pode ser vista como uma síntese da percussão teatral e uma 
amostra condensada do trabalho de Kagel no teatro instrumental. Uma única ação, 
motivada a partir de códigos musicais, realizada por um músico, em um contexto 
musical tradicional, que possui em graus iguais elementos acústicos e visuais, e que 
pode ser percebida e interpretada pelo público com uma carga dramática.  
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Abordagens 

Segundo o musicólogo Björn Heile (2006), já as duas primeiras peças de Kagel 
no teatro instrumental, Sonant e Sur scène, ambas compostas em 1960, exploram a 
relação dos aspectos visuais e acústicos partindo de princípios opostos. 

Em Sonant, a música resulta das técnicas envolvidas na execução 
instrumental. Kagel utiliza as ações físicas sobre os instrumentos e compõe com elas. 
Desta forma, gestos e movimentos ficam ao descoberto, transformando a execução 
instrumental em ações teatrais. Em Sur scène, pelo contrário, a performance musical 
é apresentada em um contexto quase teatral. Situações que comunmente fazem parte 
do ritual de concerto – aquecimento de mãos, vocalização, afinação – estão aqui 
prefixadas e compostas conscientemente. Assim, a percepção da performance é 
alterada. Ou seja, se os intérpretes estão realmente tocando ou fazendo-como-se 
tocassem, não se sabe ao certo. Apagam-se as diferenças entre performance musical 
e teatral, se diluem as distinções entre escuta “semântica” e “estética” (HEILE, 
2006:39) e a obra pode ser percebida e experimentada combinando ou alternando 
ambos os sentidos.  

Além das diferenças que possa haver entre estas duas abordagens, o que têm 
em comum é a não distinção entre performance musical e ação teatral. A ênfase 
reside na percepção corporal e holística da experiência de concerto. 

O percussionista Ross Karre (2009) também analisa as diferentes formas de 
relação entre o visual e o sonoro na obra musical a partir do que denomina “Caminho 
de Motivação” (Motivation Path), isto é, as razões dadas ao intérprete para realizar 
determinada tarefa. De modo semelhante, referindo-se à obra de Kagel, reconhece 
dois caminhos utilizados com maior frequência: Um é “Som-ação-drama”, onde o 
principal motivo para executar determinada ação é o resultado sonoro, sendo o 
movimento e a ação dramática consequências da primeira (como em Sonant). Outro, 
“Drama-ação-som”, onde o desenrolar de uma ação principalmente teatral é o 
motivo para uma ação que terá consequências sonoras (como em Sur scène). Mas em 
obras posteriores, como a aqui referida Semikolon, Kagel também apresenta de 
forma inovadora, “Ação-som-drama” ou “Ação-drama-som”, onde as instruções e 
motivações para o intérprete são claras, mas cujo resultado é percebido pelo público 
de forma diversa, frequentemente “ambígua e absurda” (KARRE, 2009:8).  

Neste sentido, Semikolon se relaciona diretamente com a obra Staatstheater, 
de 1970. Resultado de uma década de constante desenvolvimento e teste de ideias 
teatrais, vários autores concordam em afirmar que esta “antítese da grande ópera” 
(HEILE, 2006:57) representa o ápice do trabalho músico-teatral de Kagel. 
Staatstheater é composta por mais de 350 ações desconexas, agrupadas em nove 
partes, que se desenvolvem em ordem arbitrária e simultânea, e que podem ser 
executadas independentemente. Uma das nove partes, Spielplan, guarda especial 
afinidade com Semikolon, pois está formada por 42 ações curtas para um a sete 
percussionistas. E o único meio pelo qual estas ações cênico-musicais são compostas 
e transmitidas aos intérpretes é a notação da partitura musical, que reúne notação 
tradicional, desenhos e texto. 

Notação 

Conforme expõe o compositor Christopher Fisher-Lochhead (2011), a notação 
tradicional da música ocidental é, em sua raiz, descritiva. Ela indica o resultado 
sonoro desejado através da coordenação de variáveis independentes, não os meios 
para alcançá-lo. A liberdade da interpretação está justamente nas ações para 
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alcançar esse resultado, ou seja, na execução técnica. A evolução das técnicas 
instrumentais, como modo de padronizar a produção de som, tem sido recíproca à 
evolução da notação. A notação musical é, portanto, a codificação simbólica dessas 
técnicas padronizadas.  

 

 

Figura 1 - Staatstheater, Spielplan: Pilatus (KAGEL, 1971). 

Em vista disso, a alternativa à padronização na produção do som é uma 
notação prescritiva, na qual se preveem as ações físicas, mas não o som desejado. Ou 
seja, se aplica o sentido inverso: a liberdade está no resultado sonoro, não nas ações. 

Na partitura de Staatstheater, Kagel combina elementos descritivos e 
prescritivos que confrontam “o tempo das ações teatrais com o das ações musicais, 
desdobrando várias dramaturgias simultaneamente, cada uma de evolução 
autônoma (...) [Chegando] assim, a complexidades gestuais absolutamente únicas” 
(KAGEL, 1983:128), que não seriam possíveis de alcançar a partir só do teatro ou só 
da música. Fisher-Lochhead (2011) destaca quatro elementos presentes na escrita de 
Kagel: 

 
● notação musical (simbólica, descritiva). 
● instruções textuais (simbólica, prescritiva). 
● representação gráfica (imagem, descritiva). 
● epigrama. 

 
Na Figura 1, tomada de Spielplan, podemos reconhecer os quatro tipos de 

notação: o gráfico, representando um lavatório com mesinha, bacia, jarra e copo; a 
notação musical, com as figuras rítmicas e os símbolos de articulação; as instruções 
textuais, explicando os diversos modos de execução; e o epigrama, neste caso, 
Pilatus. 
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Figura 2 - Semikolon, final (KAGEL,1999). 

O texto de cada ação consiste em instruções simples e práticas para sua 
execução. Não se faz menção a referenciais ou simbolismos extramusicais. O único 
lugar que tal referência é feita é no epigrama, que consiste em uma palavra ou frase 
curta que sugere as ressonâncias simbólicas da ação. “O fato de cada ação comportar 
um epigrama combinado com as sugestões de Kagel sobre a junção das ações, indica 
que ele foi motivado por (ou pelo menos ciente de) suas possíveis conotações 
extramusicais” (FISHER-LOCHHEAD, 2011:6). 

A Figura 2 mostra o final da partitura de Semikolon, onde se vê a última 
instrução textual e a notação musical. Neste caso, a partitura não contém 
representação gráfica, e o próprio título pode ser considerado um epigrama. 
Semikolon é nome em alemão do sinal de pontuação Ponto e vírgula (;). Não foi 
possível até o momento obter informação acerca da escolha do título; mas 
considerando a brevidade da peça, olhando a partitura, e olhando a forma do sinal, 
proponho aqui uma hipótese: um Ponto e vírgula é a representação gráfica de um 
som curto seguido de um som longo, o som abafado do toque na almofada seguido 
da difusão do som do bombo. 

Através da coordenação destes tipos qualitativamente diferentes de notação, 
é alcançada uma interação entre determinação e indeterminação. Ao construir a 
indeterminação nas próprias ações, Kagel garante uma execução espontânea que 
contribui para a imediatez do gesto, o sentimento de presença em vez de 
representação. Seguindo apenas o que está indicado na partitura, o intérprete não 
precisa se preocupar por fazer uma atuação, no sentido teatral, para obter resultados 
teatrais. 

O intérprete que não toca 

Semikolon revela também um fato paradoxal e recorrente no trabalho de 
Kagel e no repertório da percussão teatral: às vezes, é para o percussionista não tocar. 

O percussionista Greg Stuart desenvolve a noção de “não-instrumentalidade” 
a partir de sua experiência como intérprete da peça Ricefall (2004), de Michael 
Pisaro. Nesta obra, todos os sons são produzidos por grãos de arroz caindo sobre 
diferentes objetos. O som, “embora absolutamente produzido por percussão, não 
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[tem] nenhuma conexão óbvia com as técnicas de percussão manual. De fato, a 
técnica pareceu ‘subtrair-se’ totalmente da destreza” (STUART, 2009:60. Grifo do 
autor). E se o percussionista profissional é subtraído da sua destreza, se não tem 
controle sobre o resultado sonoro, qual é diferença entre um percussionista e alguém 
que simplesmente deixa cair grãos de arroz o bate numa almofada? Para encontrar 
uma resposta com sentido estético, a pergunta deve ser formulada de outra maneira: 
É o mesmo ver qualquer pessoa derramando arroz ou batendo numa almofada, do 
que reconhecer a um músico realizando ações fora do habitual em um concerto? 

O compositor Falk Hübner (2010) sustenta que é possível obter resultados 
teatrais a partir de uma abordagem “redutiva” da interpretação. Isto é, ao ser privado 
de utilizar elementos e ações específicas da profissão para a qual foi treinado, o 
instrumentista se depara com problemas muito diferentes dos habituais, mesmo 
defronte a ações simples ou cotidianas. O público o assiste não fazendo aquilo ao que 
está acostumado, o que pode ter várias interpretações possíveis. 

Na percussão teatral, a ideia preconcebida de um intérprete exigido a se tornar 
ator, bailarino ou narrador, pode desencorajar certos músicos a abordar este tipo de 
repertório. Em contraposição, como visto nos exemplos prévios, na abordagem 
redutiva o intérprete não é exigido a adquirir novas habilidades. Pelo contrário, sua 
performance torna-se teatral sem necessidade de tentar atuar. 

O compositor e trombonista Vinko Globokar, autor de destacadas peças de 
percussão teatral que colaborara frequentemente com Kagel em diversos projetos, 
expressa, a propósito de sua peça Tribadabum extensif sur rythme fantôm, um 
pensamento que se aplica perfeitamente a Semikolon: 

Para percutir uma membrana, o gesto tem que ser preparado. Este gesto 
preparatório, considerado mais ou menos importante, pode se tornar um 
campo de estudo. Envolve a teatralização dessa preparação, a construção da 
energia. O resultado é visual e não sonoro, mas é uma parte integral da obra. 
O percussionista é confrontado com o seguinte desafio: fazer uma 
elaboração compreensiva do gesto que prepara o ataque sem que o ataque 
em si seja ouvido. O elemento visual predomina, mas é o resultado direto 
de uma disposição musical de problemas. Neste ponto, é evidente que a 
responsabilidade criativa é dada ao intérprete, em passar por cima das 
normas “musicais” para entrar no reino do teatro. (GLOBOKAR, 1992:80).  

Podem surgir, então, questionamentos do tipo: Isso é música? Seria 
necessariamente um músico quem realize a performance? O que é realmente um 
músico? Perguntas que estão além do escopo deste trabalho. O interessante aqui é 
analisar as diversas possibilidades de abordar a interpretação de uma obra, a fim de 
construir uma performance capaz despertar esse tipo de questionamentos no 
público. 

Konzertstück 

A seguir tomaremos a peça Konzertstück para refletir sobre a percepção, por 
parte do público, da performance na percussão teatral.  

A Peça de Concerto para Tímpanos e orquestra, mais frequentemente citada 
por seu nome em alemão Konzertstück, foi composta em 1992 por encomenda da 
Orquestra Sinfônica da Emilia Romana Arturo Toscanini. A estreia teve lugar no 
Teatro Municipal Romolo Valli, de Reggio Emilia, Itália, no dia 17 de outubro do 
mesmo ano, sob regência de Fabrice Bollon. O solista foi Jean-Pierre Drouet, 
reconhecido percussionista francês, cofundador do trio de percussão Le Cercle, que 
trabalhara com Kagel desde a década de 1970. 
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Figura 3 - Konzertstück, início, com as indicações de execução. 

Na Konzertstück, a parte solista do tímpano foi composta e acrescentada 
posteriormente à parte orquestral. A composição exclusivamente orquestral, 
portanto, é uma obra completa, independente, composta no ano anterior e intitulada 
Opus 1991 (KAGEL, 1991). Segundo Heile (2006), tal obra é uma das mais 
ambiciosas composições sinfônicas de Kagel. As notas de programa referem que o 
compositor via esta peça como um exemplo de “música autônoma”, através da qual 
pretendeu estabelecer conexões com o conceito hegeliano de “subjetividade 
abstrata”. Kagel comenta: “Comecei com Opus 1991, uma verdadeira peça de 
concerto para orquestra. Um ano após a estreia, em 1992, foi concebida a parte 
solista dos tímpanos. Esta tarefa foi muito atraente, porque pude desenvolver um 
genuíno diálogo em diferentes níveis com o plano existente da orquestra” (KAGEL, 
1992).  

Sobre esta base orquestral, que permanece completamente inalterada, Kagel 
adicionou a parte do solista, incluídas as cadenzas, e renomeou a peça. Na 
Konzertstück, a “música autônoma” da orquestra é contrastada com a proximidade 
da performance naturalmente física do solista, quem extrai sons dos tímpanos das 
maneiras menos ortodoxas.  

De acordo com sua forma habitual de trabalho, Kagel realizou um estudo 
exaustivo dos recursos tímbricos e interpretativos do tímpano para a composição da 
Konzertstück. Baseado na literatura pré-existente e na experimentação direta sobre 
o instrumento, selecionou uma série de inovadores modos de execução, explicitados 
na partitura por meio de gráficos e texto. “Graças à riqueza de pontos de ataque, e 
usando diferentes baquetas, podem ser obtidas cores ainda inimaginadas destes 
antigos instrumentos. Os tímpanos realmente ganharam seu lugar na música 
contemporânea” (KAGEL, 1992). 

A Figura 3 mostra o início da peça, onde o timpanista pressiona uma baqueta 
contra a pele enquanto a pulsa, fazendo-a vibrar, para em seguida deslizá-la, 
produzindo um glissando ascendente. A Figura 4 é o começo da terceira Cadenza, 
na qual o intérprete canta em voz alta com um megafone sobre os tímpanos, 
enquanto toca de diferentes modos no instrumento. 

Cabe lembrar que os tímpanos são os instrumentos de percussão mais 
carregados de história e tradição na música ocidental. Foram os primeiros 
instrumentos desta família a ingressar na sala de concerto, através de sua 
incorporação na orquestra sinfônica em finais do século XVII. Seu uso sempre esteve 
relacionado à linguajem orquestral e, se comparado a outros instrumentos da 
orquestra, seu repertório solista é praticamente insignificante. Por tais razões, o 
simples fato de ver os tímpanos na frente da orquestra, sendo executados fora do 
contexto tradicional, produz um efeito tão des-concertante! 
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Figura 4 - Konzertstück, terceira Cadenza, com as indicações para tocar e cantar com o megafone. 

Percepção 

Steven Schick observa que a música para percussão teatral não é definida 
tanto pela presença de princípios teatrais inerentes, mas principalmente por vias da 
percepção. Em outras palavras, “menos pelo que acontece no palco, e mais por como 
percebemos o que acontece” (2012:1). No repertório tradicional de orquestra, o 
público pode absolutamente não se interessar por como um timpanista vai tocar, por 
exemplo, no Concerto para orquestra de Bartók, com que tipo de baquetas ou de 
técnica. Na Konzertstück, ao contrário, ver ao timpanista tomar suas baquetas e não 
percutir, mas deixá-las vibrar como um trampolim sobre pele; ou depois tomar um 
megafone e cantar sobre o tímpano, suscita questionamentos no público. Não são 
acaso esses instrumentos os que soam no imponente início do poema sinfônico 
Assim falou Zarathustra (STRAUSS, 1896/1979). Aqui o conjunto de tímpanos mais 
parece um laboratório, ou um terreno desconhecido que o timpanista explora com 
diversas ferramentas. Claramente, a percussão teatral demanda um equilíbrio entre 
ver e ouvir, e o como torna-se uma pergunta importante.  

A partir deste ponto, é possível traçar relações com a teoria cognitiva do 
sentido musical de Candace BROWER (2000). A autora se baseia nos trabalhos do 
filósofo Mark Johnson sobre esquemas de imagens, e do cientista social Howard 
Margolis sobre padrões de correspondência. Johnson sustenta que, desde o início da 
nossa vida, captamos a experiência corporal do mundo através de padrões. Esses 
padrões formam os esquemas de imagens que possibilitam o pensamento 
metafórico, ou seja, a transferência de um conhecimento incorporado a um outro 
domínio. Por sua vez, Margolis explica que damos sentido ao mundo ao redor através 
da correspondência entre padrões armazenados na nossa memória e novos padrões 
percebidos. Assim, o processo cognitivo consiste em corresponder o padrão entrante 
com um padrão conhecido. Se a distância ou diferença com padrões conhecidos 
impede uma correspondência imediata, somos obrigados a procurar outros níveis de 
correspondência que, chegado o caso, permitam configurar um novo padrão.  

Na percussão teatral estão comprometidos múltiplos níveis de percepção. O 
engajamento de múltiplos níveis de percepção impele no espectador uma passagem 
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do papel passivo de apenas assistir à função ativa de refletir. Por isso a relação com 
o público se estende em subjetividades. 

Considerações finais 

O uso consciente dos elementos visuais e cênicos na composição, tem sua 
contraparte na conscientização do próprio corpo – e do espaço – na interpretação. A 
percussão teatral, portanto, estimula no intérprete uma performance com um viés 
teatral que dribla as expectativas e convenções do público de concerto. Os desafios 
que enfrenta o intérprete trasladam-se, por meio da presença e da imediatez da ação, 
aos espectadores. Esse distanciamento dos padrões conhecidos instiga à reflexão. 
Desta forma, a percussão teatral possibilita o envolvimento de público, a fazer parte 
da experiência no ato criativo. 
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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar gravações da canção Morgen! (op. 27) de Richard 
Strauss, com o intuito de tentar trazer um outro olhar sobre este repertório, cuja forma de execução 
atualmente se encontra demasiadamente padronizada ou “engessada”. Por outro lado, as gravações 
analisadas nos revelam que os intérpretes, que tinham contato direto com o compositor, mostram 
outro quadro de referências que diverge da atual padronização. Neste trabalho, seguiremos o modelo 
de análise de gravações e de escuta crítica tal qual efetuado por Michael Scott em The Record of 
Singing.  

Palavras-chave: Prática vocal. Lied. Música de câmara. Morgen!. Richard Strauss. 

A prática vocal no início do século XX 

A prática vocal sofreu diversas mudanças ao longo do processo histórico, 
desde o que tange questões puramente estéticas a questões técnicas – embora 
reconheçamos a existência de uma ampla relação entre esses dois polos. Atento a 
esse fato, o presente trabalho procura revisitar o início do século XX e sua produção 
vocal, fartamente documentada através de registros fotográficos, críticas, 
depoimentos e tratados acerca do canto. Partindo desta documentação, busca-se 
ressaltar os diversos aspectos das práticas interpretativas, de maneira a mapear as 
exigências da performance dentro de seu contexto interpretativo, histórico e estético.  

Como a performance vai muito além do que está meramente escrito 
(partitura), este trabalho se propõe a analisar gravações do início do século XX – 
mais especificamente a canção Morgen! (Op. 27) de Richard Strauss – com o intuito 
de tentar trazer um outro olhar sobre este repertório cuja forma de execução 
atualmente se encontra, de certa maneira, demasiadamente padronizada ou 
“engessada”. Repertorio este geralmente abordado pela contemporaneidade de 
forma muito literal no que diz respeito à leitura da partitura, enquanto os intérpretes 
que tinham contato direto com o compositor, e que estavam consequentemente 
inseridos naquele contexto de produção das obras, demonstram, em seus registros, 
outro quadro de referências.  

No caso específico da música de câmara do início do século XX, mais do que a 
presença de uma estética que a aproxima da ópera vigente – com seus gestos vocais, 
uso particular dos registros vocais, recursos dramáticos etc., evidencia-se a tênue 
linha existente entre as tipologias musicais/vocais, tais como o canto dramático (de 
ópera) e o canto de câmara, na interpretação da canção de concerto, demonstrando 
a continuidade de práticas interpretativas que se constroem e sedimentam no teatro 
lírico novecentista. Além disso, as canções eram escritas pressupondo que seriam 
executadas em todas as formações possíveis, com diversos arranjos e adaptações. As 
orquestras, número de componentes e instrumentos, variavam e, 
consequentemente, as orquestrações também - as primeiras gravações contam com 
efetivos reduzidos (muitas vezes com obras reorquestradas), algumas poderiam até 
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ser chamadas de “orquestras de câmara”, pois o próprio equipamento de som das 
gravadoras não conseguia registrar um orquestra inteira satisfatoriamente (SCOTT, 
1979). Portanto, a prática vocal estava relacionada e se adaptava às possibilidades do 
local (tamanho dos teatros, das salas etc.), às forças disponíveis (instrumento(s), 
maestro(s) - quando orquestrada). Desta forma, era mais uma questão de “como é 
possível fazer?”, do que “tem que ser feito desta ou daquela forma para ser um lied?”. 
Este segundo tipo de questionamento é algo atual e completamente anacrônico ao 
repertório aqui analisado. 

Morgen! 

Embora o Lied1 pretenda ser uma pequena obra completa em si mesma, 
compositores procuraram expandir seu escopo de alguma forma, ainda que 
mantendo em vista suas características únicas. Sendo assim o ciclo de canções se 
desenvolveu naturalmente a partir do Lied, pois agrupando canções com um tema 
poético comum, ou que sigam o fio narrativo de uma mesma história, compositores 
estenderam a miniatura que é o Lied em uma maior e impressionante obra. 

Ao longo do século XIX, o Lied foi assim transformado de uma forma em 
miniatura para o consumo privado a uma forma grande, expansiva para a 
sala de concertos públicos. No entanto, se realizada por Schubert e seus 
amigos músicos amadores em uma reunião privada em 1820, ou por Strauss 
e sua esposa Pauline em um concerto orquestral em 1903, o Lied exige uma 
estreita comunicação entre o cantor e acompanhador e fornece uma 
experiência íntima entre artistas e público (ELLIOT, M. 2006 p. 162)2 

Há de se ter em mente que não deveria existir distinção, no âmbito de técnica 
vocal, entre cantar ópera e cantar Lied. Pelo menos é o que diz um dos maiores 
expoentes na interpretação da canção na segunda metade do século XX, Dietrich 
Fischer-Dieskau (1925 – 2012). Ele ressaltava que “Não deveria haver diferença. É 
preciso cantar o lied com uma voz verdadeira" (FISCHER-DIESKAU Apud Machart, 
2001). O cantor desenvolvia seu raciocínio expressando que "somente ao preço de 
uma verdadeira técnica que se pode permitir perder o timbre ou mesmo tornar feia 
uma cor em proveito da expressão do texto, de uma palavra específica" (FISCHER-
DIESKAU Apud Machart, 2001). 

Os compositores foram ainda além do ciclo de canções e desenvolveram as 
canções orquestrais (Orchestral Lieder), nas quais era possível manipular uma 
maior gama de cores, texturas e intensidades do que com o piano. Uma das grandes 
contribuições de R. Strauss para o Lied foi a quantidade de canções compostas com 
acompanhamento orquestral e/ou a orquestração de suas canções para voz e piano. 
Morgen! é um exemplo perfeito desta prática. 

Morgen! é a última canção de um conjunto de quatro canções, compostas em 
1894, que constituem o Op. 27 de R. Strauss: 

 

 
1 Definido por Sadie como “(Al. canção) Termo geralmente usado para a canção de câmara romântica, 
de Schubert a Wolf e Strauss” (SADIE, S. 1994, p. 536). 
2 Tradução nossa, a não ser que indicado. No original: “Over the course of the nineteenth century, the 
lied was thus transformed form a miniature form for private consumption to a large, expansive 
form for the public concert hall. Yet, whether performed by Schubert and his amateur musician 
friends at a private gathering in 1820 or by Strauss and his wife Pauline at an orchestral 
subscription concert in 1903, the Lied demanded close communication between singer and 
accompanist and provide an intimate experience between performers and audience.” 
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● Ruhe, meine Seele! (poema de Karl Henckell) (composta em 7 de maio de 
1984 – orquestrada em 1948 por Richard Strauss) 

● Cäcilie (poema de Heinrich Hart) (composta em 9 de setembro de 1984 – 
orquestrada em 1897 por Richard Strauss) 

● Heimliche Aufforderung (poema de John Henry Mackay) (composta em 
22 de maio de 1894 – orquestrada por Robert Heger) 

● Morgen! (poema de John Henry Mackay) (composta em 21 de maio de 1894 
– orquestrada em 1897 por Richard Strauss) 

O poema3 de John Henry Mackay (1864 – 1933) relata a esperança de dois 
amantes em que a manhã os unirá, perdidos para o mundo nos olhos um do outro. 
Uma característica do texto é a maneira em que ele começa como se no meio de uma 
frase, 'Und morgen wird die Sonne wieder scheinen' ( 'E amanhã o sol voltará a 
brilhar') e isso deu a Strauss a ideia de escrever um prelúdio de piano que parece 
suspenso no tempo, e com a escrita vocal diretamente influenciada por uma 
inspiração instrumental (SCOTT, 1979, p. 6): 

A primeira entrada da voz emerge perfeitamente do piano e frases vocais 
subsequentes juntam-se ao piano em uma textura integrada. A maneira pela 
qual a voz inicia nos faz acreditar que vai somente comentar sobre a beleza 
da cena, mas rapidamente estabelece seu próprio lirismo devido à variação 
rítmica e fraseado[...]. (Kimball, C. 2006 p. 134-135)4 

O universo sonoro no qual R. Strauss estava inserido, e como nos é apontado 
nas gravações da época, caracterizava-se pela proximidade das tradições românticas. 
Traduzindo-se, se comparado ao canto atual, musicalmente, em uma liberdade 
maior dos cantores, “seja no uso do tempo rubato, seja nas ornamentações ou 
cadências” (FARAH; NEVES, 2012, p. 298), e, vocalmente, em “uma dicção mais 

 
3 Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 
und auf dem Wege, den ich gehen werde, 
wird uns, die Glucklichen, sie wieder einen 
inmitten dieser sonnenatmenden Erde . . . 
 
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 
werden wir still und langsam niedersteigen, 
stumm werden wir uns in die Augen schauen, 
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen... 
 
E amanhã o sol voltará a brilhar, 
e no caminho que irá tomar, 
ele vai nos unir novamente, os sortudos, 
pelo caminho, eu vou, 
e nós, os sortudos, nos reuniremos 
em meio a esta terra que respira pelo sol ... 
 
E para a praia, a vasta costa com ondas azuis, 
desceremos em silêncio e lentamente, 
vamos olhar silenciosamente nos olhos uns dos outros, 
e o silêncio da felicidade cairá sobre nós ... (tradução da presente autora) 

 
4 The first entry of the voice emerges seamlessly from the piano and subsequent vocal phrases join 
the piano in a integrated texture. The manner in which the voice begins makes us believe it will only 
comment on the beauty of the scene, but it quickly establishes its own lyricism in due to varying 
rhythmic stress and phrasing [...]. 
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clara e vogais mais puras, um uso mais amplo dos diferentes registros vocais, 
particularmente nas vozes femininas” (FARAH; NEVES, 2012, p. 298). 

As gravações 

A gravação e sua consequente validade e importância para análise  é tema 
antigo na literatura, de maneira que revisitar os pensamentos de Walter Benjamin 
(1936), em seu ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ou de 
Theodor W. Adorno (1934 e 1963, respectivamente) em The Form of the Phonograph 
Record e O fetichismo na música e a regressão da audição,  torna-se crucial para o 
trabalho. Adorno, em especial, demonstrou-se defensor das antigas gravações não só 
no que tange à sua qualidade, nomeadamente em se tratando da voz cantada, capaz 
de captar toda uma sutileza de cores, mas em relação à própria autenticidade do 
produto de uma performance original. Isso significa validar a gravação enquanto 
reprodução de uma performance, tanto enquanto termos de comportamento vocal, 
quanto em termos estilísticos. Nesse sentido, tais ideias devem ser complementadas 
por aquelas de Nicholas Cook, que, em seu artigo “Between process and product: 
Music and/as performance”, frisa a importância do trabalho analítico com gravações 
e mostra como elas afetam e difundem maneiras de cantar.  

Ao analisar gravações antigas, de certa maneira, devemos ter em mente que 

Mudanças no método e técnica vocais, nos instrumentos da orquestra, na 
estrutura e acústica dos teatros, e até mesmo, de certa forma, nos ouvidos 
do público, foram testemunhas disso. Ao comparar gravações feitas há 
setenta anos atrás com as feitas hoje, devemos ser cautelosos antes de 
condenar os cantores mais antigos – [...] por causa de quaisquer mudanças 
que eles façam. Muitas vezes, essas mudanças são parte de uma tradição de 
execução tão antiga quanto a própria música e fornecem uma visão sobre as 
maneiras interpretativas de uma idade muito distante da nossa. 
Naturalmente, temos o direito de não gostar delas, mas antes de atribuí-las 
ao descuido ou ao capricho indecoroso, devemos ser capazes de reconhecê-
las quando as ouvimos. Essas maneiras - apoggiatura, por exemplo - são 
muitas vezes uma parte da música. Não é desrespeitoso fazer mudanças que 
o próprio compositor teria esperado. (SCOTT, M. 1979 p. 4, tradução 
nossa)5  

Especificamente sobre as gravações que servem de exemplo neste trabalho, 
podemos lembrar o que diz Elliot: 

Temos a sorte de ter gravações de Strauss acompanhando suas próprias 
canções, nenhuma das quais foram atribuídas as marcações de metrônomo. 
Strauss estava perfeitamente disposto a adaptar o fluxo de uma música para 
se adequar aos gostos e necessidades de diferentes cantores, e suas 

 
5 Changes in vocal method and technique, in the instruments of the orchestra, in the design of the 
theaters, and even, in a way, in the ears of the audience, have seen to that. When comparing 
recordings made seventy or so years ago with those made today, we should be cautious before 
condemning the older singers – […] because of any changes they make. Very often these changes are 
part of a performing tradition as old as the music itself and provide an insight into the interpretative 
manners of an age far removed from our own. We are, of course, entitled to dislike them, but before 
ascribing them to carelessness or wanton caprice, we should be able to recognize them when we 
hear them. Such manners – appoggiatura, for example – are very often a part of the music. It is not 
disrespectful to make changes that the composer would himself have expected. 
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gravações revelam uma considerável flexibilidade e variedade de 
andamento. (ELLIOT, M. 2006 p. 188 – 189, tradução nossa)6 

 

 

Exemplo 1: Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Julius Patzak, tenor. Orchester 
des Bayerischen Rundfunks, Richard Strauss (conductor). (PATZAK, 1944). 

 

 

Exemplo 2: Gott, welch Dunkel hier - ária do Florestan - Ópera Fidelio (BEETHOVEN, 1864). 
Interpretação de Julius Patzak, tenor. Wiener Philharmoniker; Karl Böhm, regente. (PATZAK, 

1950). 

Neste trabalho, em específico, seguiremos o modelo de análise de gravações e 
de escuta critica tal qual efetuado por Michael Scott em The Record of Singing, para 
analisarmos as performances de Morgen! de Richard Strauss cantadas pelo tenor 
austríaco Julius Patzak (1898 – 1974) (com regência do compositor) e pela mezzo-
soprano/contralto italiana Cloe Elmo (1910 – 1962) (essa em italiano, ilustrando 
uma tradição da época de traduzir o repertório - conferir Exemplo 1). Utilizaremos 
também gravações destes mesmos cantores cantando árias de ópera, indicando 
aspectos técnico-interpretativos destes cantores nestas gravações, que possibilitem 
fazermos uma análise comparativa entre a prática vocal de câmara e a dramática. 

Estas gravações foram selecionadas por sua relevância e por oferecerem um 
contraste entre tipologias vocais: Julius Patzak por sua estreia como Radamés (ópera 
Aida, de G. Verdi) e seu famoso Florestan (ópera Fidélio, de Beethoven) – papéis 
escritos para uma voz de tenor lírico-spinto e/ou dramático –, assim como por suas 

 
6 We are fortunate to have recordings of Strauss accompanying his own songs, none of which have 
assigned metronome markings. Strauss was perfectly willing to adapt the flow of a song to fit the 
tastes and needs of different singers, and his recordings reveal considerable flexibility and variety 
in tempo. 
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performances como Tamino e Belmonte (óperas A Flauta Mágica e O Rapto do 
Serralho respectivamente, ambas de Mozart), papéis notadamente escritos para uma 
voz de tenor lírico e/ou lírico-ligeiro (Exemplo 2). Cloe Elmo, que por sua ampla 
extensão vocal foi inicialmente considerada soprano sendo sua estreia operística em 
1934 no papel de Santuzza – papel escrito para soprano dramático – (ópera 
Cavalleria rusticana, de Mascagni), seguido por papéis escritos para mezzo-soprano 
e contralto como Azucena (ópera Il Trovatore, de G. Verdi) e suas famosas gravações 
de papéis Wagnerianos como Brangäne (ópera Tristan und Isolde). 

 
 

 
 

Exemplo 3 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1984). Texto em versão para o italiano. Interpretação de 
Cloe Elmo, mezzo-soprano, e Mario Salerno, piano (ELMO, 1942). 

 
 

 
 

Exemplo 4 - Aria de Brangäne, da ópera Tristan und Isolde. Interpretação de Cloe Elmo e 
Orchestra Sinfonica dell´EIAR (ELMO, 1941). 

Podemos observar um discreto, porém marcante, rallentando, na entrada da 
voz, entre 1’11” e 1’17” (Exemplo 1), rallentando, este presente também em outros 
pequenos trechos da obra. Existe uma certa variação de dinâmica, mesmo que não 
escrita de forma clara. Este mesmo rallentando acontece no Exemplo 2, entre 8’59” 
a 9’33” e, assim como em Morgen!, não está escrito na partitura.  

No Exemplo 3 a presença de um rallentando expressivo de 1’01” a 1’06”; de 
um portamento entre 1’22” e 1’23”; entre 1’46” a 1’56” ouvimos um accelerando, 
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seguido de um portamento e um ligeiro ritardando para o andamento original; e 
uma certa liberdade rítmica entre 2’25” e 3’00”; todas essas intervenções sem haver 
sem haver nenhuma indicação na partitura. Já no Exemplo 4 observamos a sensação 
de legato eterno, vibrato constante, e o mesmo tipo de ressonância vocal é utilizada 
tanto em Morgen! quanto na aria de Wagner. 

Nas gravações de Julius Patzak e Cloe Elmo a não distinção na abordagem do 
repertório fica evidente quando falamos de fraseado, vibrato, legato e variações de 
dinâmica por eles empregados. Podemos perceber que estes elementos são utilizados 
de forma semelhante tanto na canção de Strauss quanto nas árias de Beethoven e 
Wagner. 

 

 
 
 

Exemplo 5 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Jonas Kaufmann, tenor, e 
Helmut Deutsch, piano (KAUFMANN, 2013). 

 
 

Exemplo 6 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Renée Fleming, soprano 
(FLEMING, 1979/2009). 

Ao analisar as gravações que contam com a participação do próprio Strauss, 
podemos perceber como a leitura do compositor é flexível e nada metronômica. Hoje 
em dia as gravações revelam um tempo mais justo e a tendência por uma escolha de 
um andamento mais lento, como podemos observar nos Exemplos 5 e 6. 

Por sua vez, no que diz respeito à dinâmica, as gravações com Strauss 
mostram uma gama maior de variações, enquanto nas gravações modernas as 
variações de dinâmica se perdem um pouco, quase tudo é cantado em pianíssimo. 
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Conclusões 

Um ponto que chama a atenção nas gravações de Morgen! aqui analisadas é a 
maior variedade de abordagens, tempos e uso de dinâmicas nas gravações mais 
antigas (que são mais livres interpretativamente e em termos de canto). O uso do 
rubato e, em especial, do portamento é constante e enfatiza a idéia de um “legato 
eterno” (uma questão tanto estética quanto técnica). No caso das vozes femininas, há 
sempre um componente de registro de peito, mesmo nas cantoras que utilizam quase 
que predominantemente o registro de cabeça. 

Com estes registros fonográficos, podemos ter uma compreensão maior de 
formas e aspectos da vocalidade no início do séc. XX, assim como de uma 
imperceptível ou inexistente diferença na abordagem do repertório ópera e canção. 
As gravações aqui analisadas, sugerem que, tanto por parte dos cantores, quanto por 
parte dos compositores, havia pouca ou nenhuma distinção entre a prática do 
repertório operístico e o de câmara. Este estudo caso, é um ponto de partida para 
entendermos melhor a prática vocal no início do século passado.  
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Resumo: O presente artigo pesquisa as questões da interpretação pianística na canção Sehnsucht 
nach Vergessen, do ciclo Cinco Poemas de Nicolaus Lenau, de Alberto Nepomuceno. Partindo da 
premissa da compreensão do poema, serão observados os aspectos técnicos descritos ou não na 
partitura, na qual o piano não atua como um simples instrumento acompanhador, mas como um 
elemento ativo para a realização da poética musical. 

Palavras-chave: Romantismo brasileiro. Alberto Nepomuceno. Lied. Interpretação pianística. 
Performance.   

Introdução  

Numa época em que vigorava na Europa diversos conceitos de nacionalismo 
e técnicas composicionais diferentes das que eram feitas no Brasil, Alberto 
Nepomuceno (1864-1920) inspirou-se nas novidades apresentadas a ele em seu meio 
social e se manteve aberto às tendências modernas. Sua vida artística caminhou 
focada numa escrita romântica inovadora para a música brasileira do século XIX e 
início do XX e, mesmo sendo diversas vezes afrontado por este motivo, foi um músico 
que marcou a história musical e educacional brasileira durante processo de transição 
que o país enfrentava no seu quadro político-social. 

O compositor cearense escreveu cerca de 13 obras camerísticas e mais de 70 
canções de câmara, escritas em idiomas como latim, francês, italiano, sueco, alemão 
e português. Pensando no seu contexto histórico, essa variedade em suas 
composições já geraria algum desconforto aos ouvidos acostumados com as técnicas 
do bel-canto italiano; porém, maior ainda foi o desconforto de tornar obrigatório o 
estudo de uma peça em português nas aulas de canto e introduzir o ensino da 
harmonia representada por Wagner e Liszt no Instituto Nacional de Música1.  

Seguindo as ideias europeias marcadas pelo Romantismo, Nepomuceno 
defendeu a prática do canto em língua nacional e ainda levou aos salões eruditos 
temas brasileiros em suas composições, como a Alvorada na Serra e composições 
com textos de poetas brasileiros, como A jangada. Porém, a aceitação do canto em 
idioma nacional e do uso de elementos de caráter popular no meio erudito só 
acontecerá mais tarde, no início do século XX, “com a campanha vigorosa pelo canto 
em português do compositor Alberto Nepomuceno” (MARIZ, 2002). Dessa forma, o 
compositor cearense, junto com Alexandre Levy (1864-1892), ganhou a alcunha de 
precursor do nacionalismo musical brasileiro, abrindo os caminhos para futuras 
gerações de compositores que trabalhariam com diversos materiais folclóricos e 
populares. 

 
1 Antigo Conservatório de Música, o Instituto Nacional de Música foi criado pelo Decreto N. 143, após 
a Proclamação da República, tendo como primeiro diretor o compositor Leopoldo Miguez (1850-
1902). 
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Quadro 1 - Sehnsucht nach Vergessen, poema de Nikolaus Lenau (LENAU, 1832/2020), tradução 
para o português de Dante Pignatari (PIGNATARI, 2004). 

Texto original Tradução 

Lethe! Brich die Fesseln des Ufers, 
Letes! Rompe a corrente da margem, 
verte 

Giesse aus der Schattenwelt mir herüber Do mundo das sombras até mim 

Deine Welle, daβ den Wunden der bangen 
Tua onda, que das chagas da alma 
inquieta 

Seel’ich trinke Genesung. Eu bebo à saúde 

Frühling kommt mit Duft und Gesang und 
Liebe, 

Primavera traz aroma e balada e amor, 

Will wie sonst mir sinken ans Herz; 
Quer como de costume, inebriar meu 
coração; 

Doch schlägt ihm nicht das Herz entgegen wie 
sonst 

Mas não toca o coração como de costume. 

O rütle nicht den Stolz vom Schlummer, Não perturbes o prazer do enlevo 

Der süsser Heimat sich entreiβ Que da doce morada se livra, 

Dem Himmel mit verschwiegnem Kummer, Ao céu, em tom-desalento, 

Auf immerdar den Rükken weist. Para sempre as costas vira. 

Lethe! Brich die Fesseln des Ufers, 
Letes! Rompe a corrente da margem, 
verte 

Giesse aus der Schattenwelt mir herüber Do mundo das sombras até mim 

Deine Welle, daβ den Wunden der bangen 
Tua onda, que das chagas da alma 
inquieta 

Seel’ich trinke Genesung Eu bebo à saúde 

Lethe! O Lethe! Sense die Welle! Letes! Ó Letes! Envia tua onda! 

 
Além da linha composicional nacionalista, ele nos deixou várias canções 

inspiradas em poetas internacionais, como é o caso do ciclo Cinco Poemas de 
Nicolaus Lenau (Fünf Gedichte von Nicolaus Lenau für eine Singstimme), baseado 
no poema Sehnsucht nach Vergessen (LENAU, 1832/2020 - Quadro 1). Estes cinco 
lieder foram compostos por volta de 1894, em Paris, e é a obra onde “mais claramente 
se revelam o conhecimento e a utilização de alguns conceitos wagnerianos básicos” 
(VIDAL, 2016, p. 378). São canções onde o compositor explora ricamente o 
acompanhamento pianístico com diversas questões técnicas e interpretativas, 
unindo-o aos poemas de Lenau. 

Nicolaus Lenau (1802-1850) foi um poeta austríaco do século XIX que 
representou o pessimismo presente na literatura alemã em sua escrita, como 
podemos perceber nos textos utilizados por Nepomuceno. Escolhemos analisar a 
interpretação pianística da canção Sehnsucht nach Vergessen, partindo da premissa 
da compreensão dos poemas considerando aspectos técnicos descritos ou não na 
partitura. Como num lied alemão, o piano não deve atuar como um simples 
instrumento acompanhador, mas como um elemento ativo para a realização poética 
da música. 
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Sehnsucht nach Vergessen 

A quinta canção do ciclo tem como título Sehnsucht nach Vergessen (Desejo 
de esquecer). Foi composta por Nepomuceno sobre a parte do poema de Lenau na 
qual ele pede para beber das águas do rio Letes, as quais, segundo a mitologia grega, 
têm o poder de dar aos seres humanos o esquecimento. Como nas demais canções do 
ciclo, o compositor trabalha a parte pianística conforme o texto apresentado pelo 
cantor (Quadro 1). 

 

Figura 1 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 1-7. 

Com uma forte introdução à peça e com ritmos marcantes, encontramos a 
expressão Mit Leidenschaft com paixão. Sem indicação de marcação de tempo, 

testamos e concluímos que ♩=92 é um bom andamento, pois possibilita uma 
interpretação de acordo com a sugestão do compositor. Desde o início, esta obra 
possui dinâmicas forte e fortíssimo, que permitem ao pianista atacar de forma mais 
enfática, o que deixa o ambiente mais dramático, partindo do princípio que “o 
cenário musical do poema começa com a primeira nota da introdução”2 (ADLER, 
1907, p. 126).   

A execução rítmica correta é sempre muito importante para “energizar e dar 
vida à música”3 (ADLER, 1907, p. 126). Na criação deste quadro sonoro, é 
aconselhável que o pianista utilize o pedal de sustain, de forma sincopada, como um 
auxílio interpretativo, além de se manter muito consciente do que trata o poema que 
inspirou esta canção. Ao entender o texto, a variação da dinâmica deve ser observada 
cuidadosamente, aliada às constantes variações rítmicas durante toda a peça (Figura 
1).  

 
2 The musical setting of the poem begins with the first note of the introduction. 
3 Strong rhythmic execution energizes and enlivens music. (Livre tradução da autora) 
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Já na primeira entrada da voz no compasso 7, o piano executa trêmulos que 
perduram até o compasso 18, recurso utilizado para demonstrar a agitação das águas 
do rio, expressada nos versos. O canto começa em fortíssimo, com uma a aclamação 
ao rio Lethe! no compasso 8, e diminui para piano ao falar sobre o mundo das 
sombras Giesse aus der Schattenwelt no compasso 10. 

 

 

Figura 2 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção (c. 8-12). 

Há um crescendo, a partir da segunda metade do compasso 12, que expressa 
a inquietude da alma e o desejo de beber das águas. A dinâmica é importante para 
expor determinados sentimentos (ADLER, 1907), e o piano deve seguir as indicações 
com o canto, que descreve este momento de súplica. A primeira frase finaliza no 
compasso 18, no tom de Ré bemol Maior acorde de VI grau, que continuará na frase 
seguinte (Figura 2). 

Desde o compasso 18, temos a presença de uma melodia interna no piano, que 
deve ser tocada de forma que sobressaiam os trêmulos e as quiálteras apresentadas 
no decorrer da frase b. A fim de facilitar a execução dessa melodia interna, o pianista 
pode tocar com a mão esquerda as notas escritas para a mão direita nos compassos 
18, 20, 21 e 24, interpretando a frase de acordo com a indicação dolce no compasso 
19, para embasar o texto que, neste momento, possui uma temática mais tranquila. 

Talvez o andamento ♩ = 80 seja mais apropriado para esta nova parte da música. 
A partir do compasso 19, ainda criando a paisagem sonora do movimento de 

um rio, é como se as águas estivessem mais calmas, pois a agitação resultante do 
trêmulo é substituída por quiálteras no acompanhamento. Da mesma forma, o canto 
é mais suave, falando da primavera e do amor que aparentemente se aproximam.  O 
clima calmo estende-se por toda a frase, sem alterações de dinâmica, salvo as 
indicações para o piano de crescendo e diminuindo graduais, que devem ser 
respeitadas na melodia presente, sem se sobreporem à voz (Figura 3).  
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Figura 3 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 17-21. 

 

A partir do compasso 29, inicia-se uma transição com notas pontuadas no 
baixo, surgindo em oitavas de forma crescente, momento em que o canto exprime o 
desalento de um coração. O contraste rítmico do final da parte b prepara para a parte 
da introdução, repetida do compasso 32 ao 34. A transição vai agitando o clima, ao 
caminhar para a reexposição da frase a. Recomendamos, desde o compasso 32, um 

crescendo maior e um retorno ao andamento inicial ♩ = 92, até alcançar o compasso 
34 e seu acorde de sétima da dominante do tom principal (Figura 4). 

A partir do compasso 35, temos a repetição integral do primeiro elemento da 
frase a, diferentemente do segundo elemento, que permanecerá no mesmo tom, com 
variações rítmicas, melódicas e harmônicas. O piano volta aos trêmulos que simulam 
a agitação das águas do rio Letes, mais uma vez invocado pelo cantor. Os trêmulos 
seguem até o compasso 49, passando a mão direita para uma área mais grave do 
piano desde o compasso 48, como se uma onda movimentasse o fundo do rio. 

No compasso 45, foi feita uma ampliação, onde temos a frase "Lethe! ó Lethe! 
Envia tua onda!" (Lethe! O Lethe! Sende die Welle!), demonstrando a insistência e o 
desejo pela onda que virá a seguir, representada pelo piano. Logo após esta 
invocação, temos uma codeta, com dinâmicas que devem ser bem contrastantes, nas 
quais o piano já começa a atuar sozinho, simulando o movimento das águas, nos 
compassos 48 e 49. Estes dois compassos, exatamente iguais, simulam um 
movimento diferente das águas, ainda não apresentado. Para indicar este efeito, há 
um sfp e um crescendo gradual em cada compasso, como se as águas começassem a 
formar a onda aos poucos.  
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Figura 4 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 29-34. 

Com as notas graves, os compassos 48 e 49 descrevem as águas, que se agitam 
desde o fundo do rio até começarem a formar a onda no compasso 50, em piano, 
crescendo molto e precipitando, depois subindo gradativamente para regiões mais 
agudas do instrumento, provocando a ideia da aproximação do cantor. O pianista 
deve buscar um toque firme e preciso, empregando a força dos braços até finalizar 
em fff no compasso 52. Assim, neste compasso o poema se encerra com um acorde 
de dois tempos e uma pausa com a mesma duração. Recomendamos obedecer a 
métrica a fim de concluir precisamente de acordo com a escrita do compositor. 
Auditivamente, podemos interpretar que a onda foi enviada, como pedido no poema 
(Figura 5).  

Considerações Finais 

Através da análise interpretativa de Sehnsucht nach Vergessen percebemos as 
questões estéticas que foram de suma importância para destacar o compositor no 
cenário intelectual brasileiro, fazendo-nos entender como Alberto Nepomuceno 
buscou a modernidade em suas canções inspirando-se em técnicas europeias. 

Observamos nesta obra o desejo do compositor de renovar as técnicas de 
composição, impulsionando a música brasileira para um novo momento. As canções 
em alemão foram como uma amostra do que ainda seria apresentado por ele, com 
“uma escrita harmônico-melódica comprometida com as linguagens musicais mais 
avançadas em seu tempo” (SOUZA, 2007, p. 9). De igual forma, ele pôde prosseguir 
com estilos diferentes dos apresentados até sua época e incorporar textos de poetas 
brasileiros em suas obras. Seus Cinco Poemas de Nicolaus Lenau, em especial esta 
última canção, refletem a ambição em unir poesia e música num mesmo grau de 
importância, como no lied alemão. 
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Figura 5 - Cinco Poemas de Nicolaus Lenau de Alberto Nepomuceno, 5ª canção, c. 48-52. 

A ideia de que o piano deve interpretar de acordo com a poesia se faz evidente 
em Sehnsucht nach Vergessen, pois o canto ficaria deficiente sem o contexto 
proposto na escrita para o piano. Assim, Nepomuceno nos transmite claramente que 
não quer medidas diferentes para os músicos, mas os dois devem trabalhar com a 
mesma intencionalidade interpretativa a fim de transmitir cada nuance encontrada 
nesta composição.  
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Resumo: Considerando esse estudo um passo inicial para a formulação de uma interpretação e a 
preparação para performance da Sonata para violino e piano de Radamés Gnattali, pretendemos 
tecer considerações analíticas a respeito do primeiro movimento, de maneira a evidenciar sua 
estrutura e alguns processos composicionais utilizados. Serão pontuados também alguns aspectos 
estilísticos do compositor na medida em que se fizerem presentes no movimento analisado. 

Palavras-Chave: Radamés Gnattali. Sonata para violino e piano.  Análise para performance. 

Assim como nos campos de estudo da análise musical e da musicologia, a 
pesquisa acadêmica em práticas interpretativas vem possibilitando a expansão do 
horizonte da música brasileira ao promover, dentre outras coisas, a redescoberta e 
sistematização de conhecimento sobre obras musicais brasileiras esquecidas.  No 
entanto, nesse campo, muitas vezes, a pesquisa realiza-se com uma abordagem de 
cunho essencialmente fenomenológico, oferecendo uma visão particular do 
intérprete-performer sobre a obra, ainda que pautado paralelamente em estudos de 
outra ordem, como estudos analíticos, estilísticos, psicológicos, históricos e outros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Análise 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Tabela 1 - Delimitação de seções 

 
SEÇÕES FRASEOLOGIA 

Introdução 
1 -9.1 

Frase única 

Exposição 
9.1– 32.1. 

 

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

Desenvolvimento 
32.3 – 76.1.1 

 

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

Reexposição 
76.1.1 – 95 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

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

 

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

 
 

 

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

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

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

 

 

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

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

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

 

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

 

 

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

 
 

 

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

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

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

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

Conclusão 

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

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

A partir desse estudo foi possível sistematizar informações sobre a sonata para 
violino e piano e sobre o processo criativo de Gnattali, oferecendo subsídios para uma 
interpretação mais consciente. É possível inferir a partir da análise presente neste 
artigo que o primeiro movimento da sonata evidencia a orientação estilística 
neoclássica nacionalista do compositor, além de ser bastante representativo do 
famoso hibridismo de Radamés, agregando, em sua roupagem de música de 
concerto, elementos rítmicos da música popular urbana carioca, harmonias 
sofisticadas do jazz e experimentações sonoras. Sendo assim, o caráter do popular 
brasileiro, que remete na prática ao ritmo swingado e ao lirismo melódico, deve 
transparecer na execução dos motivos e ser preservado, de modo geral, na imagem 
sonora e artística dos intérpretes/performers da peça. 
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Resumo: O trabalho propõe possibilidades interpretativas para as paráfrases de concerto Miserere 
du Trovatore de F. Liszt ([1860]) e Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1864), baseadas na 
mesma obra de Verdi, porém dessemelhantes no ato interpretativo. Uma transcrição resulta da 
interpretação da obra original feita pelo transcritor (THOM, 2007), e uma transcrição operística 
apresenta implicitamente o significado da letra para o intérprete informado (CONE, 1974). Destarte, 
avalia-se o quanto da expressão da obra original (aspectos musicais e do texto) pode ser realizada pelo 
performer no piano e como a mudança de instrumento interfere na transcrição e nas suas 
possibilidades expressivas. 

Palavras-chave: Interpretação musical. Transcrições operísticas. Miserere du Trovatore. Liszt. 
Gottschalk. 

Introdução 

Neste trabalho são abordados aspectos expressivos de duas transcrições 
operísticas para piano solo por dois compositores da mesma época, contudo 
dessemelhantes no ato interpretativo: as paráfrases de concerto Miserere du 
Trovatore de F. Liszt ([1860]) e Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1892, 
primeira edição de 1864). O Miserere da ópera Il Trovatore de Verdi, obra transcrita, 
foi composto para soprano, tenor, coro masculino e orquestra. A ópera, estreada em 
1853, em Roma, teve mais de duas centenas de apresentações ao redor do mundo, ao 
longo dos três primeiros anos, desde a estreia, com um vasto número de exibições 
(CHUSID; KAUFMAN, 1987), o que demonstra o rápido sucesso alcançado, mesmo 
fora da Itália e da Europa. Nota-se que as duas transcrições selecionadas foram 
publicadas alguns anos após a estreia da ópera.  

Segundo Kregor (2012), do fim do século XVIII até o início do século XIX, as 
transcrições para piano adaptavam materiais da obra original para o estilo de 
composição para piano da época, assim não buscavam sonoridades aproximadas ao 
original e não expandiam significativamente as possibilidades técnicas e expressivas 
do instrumento. Transcrições, já no século XIX, eram compreendidas, em geral, 
como uma forma de revelar originalidade artística, e não buscavam mera reprodução 
da obra original em outra formação instrumental, momento em que permitiu 
alterações na concepção da transcrição pelo compositor. Liszt foi um dos principais 
compositores — provavelmente o principal — a buscar adaptar para o piano efeitos 
sonoros produzidos na obra original, explorando, para isso, novas sonoridades no 
piano (KREGOR, 2012). Devemos lembrar que a exploração de novos recursos 
sonoros foi possível pelos diversos e constantes aprimoramentos feitos pelos 
construtores de piano, os quais, por sua vez, visavam atender às demandas dos 
performers por melhorias, tais como capacidade de produção de maior sonoridade 
com menor perda possível na resposta da ação (CLOSSON, 1974; HUMPHRIES, 
2002). 
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Neste trabalho, compreendemos, assim, que cada uma das duas transcrições 
operísticas selecionadas apresenta particularidades expressivas e interpretativas. A 
investigação é feita por dois vieses: (1) a maneira de cada compositor evocar o 
conteúdo expressivo da obra transcrita e (2) as variedades interpretativas das 
transcrições para o performer. Ainda pretende-se avaliar as possibilidades 
interpretativas das transcrições, considerando o quanto da expressão da obra 
original (aspectos musicais e do texto) pode ser realizada pelo performer no piano e 
como a mudança de instrumento interfere na transcrição e nas possibilidades 
expressivas. 

Transcrição e sua performance 

Uma transcrição compartilha materiais musicais com a obra original e esta 
deve permanecer reconhecível a partir da audição da obra transcrita. Apesar disso, 
uma transcrição é concebida para meio sonoro (instrumental ou vocal) diferente 
daquele da obra original e, por essa razão, a transcrição deve apresentar adaptações 
dos materiais musicais originais para as necessidades de execução dos instrumentos 
(THOM, 2007). Por exemplo, uma transcrição operística para piano solo, que 
apresenta adaptação dos materiais orquestrais e vocais da ópera para o piano, deve 
considerar, entre outros aspectos, a limitação de uma mão em alcançar 
sincronicamente notas distantes no teclado. Um transcritor pode, além dessas 
adaptações, realizar alterações e transformações dos materiais conforme sua 
intenção musical, recriando-os.  

A paráfrase é uma categoria de transcrição caracterizada por não seguir 
cronologicamente cada evento musical da obra original, adicionando transições 
entre materiais antes adjacentes, não apresentando algum compasso, mesclando 
materiais antes isolados ou reordenando os conteúdos musicais (THOM, 2007). 
Neste trabalho, ambas as transcrições operísticas selecionadas — de Liszt e de 
Gottschalk — são paráfrases, e seus próprios compositores as consideraram 
paráfrases de concerto em suas partituras.  

Pelas várias escolhas e intenções musicais disponíveis a um transcritor, uma 
transcrição é concebida a partir da sua interpretação da obra original. Dessa forma, 
o transcritor e o performer interpretam musicalmente por intermédio de processos 
diferentes: a interpretação de uma obra pelo transcritor resulta na composição de 
uma transcrição, e a interpretação de uma obra (transcrição ou original) pelo 
performer resulta em sua performance (THOM, 2007).  

Scruton (2007) destaca que a expressão ou o caráter de uma peça é conferido 
pelo conjunto de materiais musicais e de recursos expressivos utilizados. Cone (1974, 
pp. 166–167), tratando especificamente da música vocal, explica que seu conteúdo 
expressivo é resultado da relação mútua entre palavras e materiais musicais, e 
salienta que, mesmo na transcrição da música vocal para uma formação apenas 
instrumental, o significado da letra é implícito, afetando a compreensão da obra pelo 
ouvinte informado.  

Com base nas discussões acima, consideramos que o performer, visando à 
recriação artística de uma transcrição, deve tentar compreender também a obra 
original, mediante seus materiais musicais e texto, bem como a concepção do 
transcritor em relação a ela. As características expressivas da obra original devem ser 
estudadas e consideradas para a construção de uma interpretação da transcrição, de 
forma a haver coerência de expressão entre as peças.  
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Construção da performance 

Dentre os recursos expressivos disponíveis ao performer destacamos para 
este trabalho a dinâmica e a agógica. Ambas podem ser estudadas a partir da noção 
de acentuação, constituindo as acentuações dinâmicas e agógicas, significativas pela 
utilização distinta, de acordo com a compreensão do fraseado e da estrutura pelo 
performer. Segundo Rosenblum (1988), os acentos dinâmicos enfatizam certas 
notas pela dinâmica mais forte, e podem ser classificados em (1) gramaticais (ou 
métricos), (2) de fraseado (ou formais) e (3) expressivos (ou articulatórios). Os 
acentos gramaticais são utilizados de acordo com a métrica e a divisão de tempo de 
compasso. Por exemplo, em peça com fórmula de compasso 4/4, o primeiro tempo de 
cada compasso deve receber o mais forte acento gramatical e o terceiro tempo deve 
receber o segundo mais forte; nos tempos subdivididos em quatro semicolcheias, a 
mesma hierarquia se reproduz no nível estrutural de tempo. Os acentos de fraseado 
têm a função de delinear a estrutura das frases e de seus membros e motivos. Por 
exemplo, as notas gramaticalmente mais fortes de uma frase devem receber uma 
acentuação mais intensa do que as outras dessa mesma frase, concebidas em uma 
hierarquização. Os acentos dinâmicos expressivos, mais proeminentes que os demais 
acentos dinâmicos, se manifestam de maneira independente da métrica ou da divisão 
do tempo do compasso, e podem não ser indicados na partitura. Estes acentos podem 
ser usados, por exemplo, em notas destacadas por maior duração, por altura mais 
alta ou mais baixa, em dissonâncias e em síncopes.  

De maneira similar, Lerdahl e Jackendoff (1983) nomeiam esses acentos, 
respectivamente, acentos métricos, acentos estruturais e acentos extraordinários. 
Estes autores salientam que a acentuação expressiva reforça a acentuação métrica 
quando recaem nas mesmas notas. Essas acentuações influenciam a agógica, por 
meio de ênfase em certas notas pelo prolongamento. Rosenblum (1988) explica que 
a mudança de agógica pode se manifestar também em pequenas pausas e cesuras 
para evidenciar as seções, divisões de frases e incisos. Dessa maneira age em função 
da estrutura fraseológica e pode ser empregada de maneira expressiva, enfatizando 
dissonâncias e notas identificadas pelo performer como mais significativas de um 
determinado fragmento. Outras manifestações agógicas estão relacionadas ao tempo 
rubato, o qual é identificado por Rosenblum (1988) nos dois seguintes tipos 
principais: rubato agógico, que movimenta propositalmente o tempo da peça, 
provocando acelerações ou retardamentos; e rubato contramétrico, em que o pulso 
se mantém constante, mas a melodia apresenta uma redistribuição dos valores 
rítmicos.  

Observada a variedade expressiva ocasionada pelas acentuações dinâmicas e 
agógicas, esses princípios da acentuação serão utilizados como base para a 
construção de algumas possibilidades interpretativas das transcrições Miserere du 
Trovatore de Liszt e de Gottschalk. Salientamos que essas interpretações serão 
construídas também a partir da investigação de características expressivas da obra 
original, considerando o texto e os materiais musicais. Selecionamos para este 
trabalho o fragmento correspondente ao coro inicial do Miserere da ópera Il 
trovatore de Verdi pelas significativas diferenças expressivas nas duas transcrições. 
Em Liszt, o fragmento selecionado corresponde aos primeiros onze compassos; já em 
Gottschalk, corresponde aos compassos 70 com anacruse (em que há a indicação 
Miserere na partitura) até o 78, pois essa paráfrase contempla a ária precedente na 
ópera. Ambos os compositores, apesar de fazerem algumas modificações nos 
materiais, seguem cronologicamente os eventos desse trecho inicial, aparecendo a 
única exceção em Liszt, antes do início do material do coro, pela adição de um 
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compasso extra com o material do “sino” (La campana dei morti) do Miserere de 
Verdi. Acrescentamos às partituras anotações, em cor vermelha, que visam à clareza 
das informações contidas na partitura e dos maiores detalhes expressivos, conforme 
cada intenção interpretativa, com o objetivo final de realizar a performance musical 
das peças. 

 

Figura 1 - Verdi. Miserere da ópera Il trovatore. cc. 1–10. Nos cc. 1–8 foram mantidas apenas a 
linha melódica mais aguda do tenor e a mais grave do baixo. Os cc. 9–10 incluem as notas das outras 

vozes. 

O texto cantado por esse coro de Verdi pode ter a seguinte tradução: 
“Misericórdia de uma alma já perto / da partida que não há retorno; / Misericórdia 
dela, bondade divina, / não seja presa da estadia infernal”.1 É um coro de religiosos 
que, com pouca variedade melódica e rítmica, utiliza o eufemismo para se referir à 
morte, figura de linguagem que diminui a gravidade e a dramaticidade do tema. 

 
1 Tradução nossa.  
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Figura 2 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Simulação de uma possível 
interpretação de um pianista que desconsiderou a obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 

1892). 

Na Figura 2 são mostrados acréscimos à partitura de Gottschalk com 
indicações de uma possível realização interpretativa, simulando um performer que 
não conhece a obra transcrita e que ignora até mesmo a indicação “Miserere” na 
edição, por essa razão ocultada nessa figura. Como este artigo trata de aspectos 
expressivos como dinâmica, articulação e agógica, as indicações de pedal foram 
omitidas em todos os exemplos, por não fazerem parte do escopo deste trabalho. 

Na interpretação da Figura 2, observa-se que o fraseado do primeiro membro 
de frase (Miserere d’un alma già vicina) não reproduz fielmente o texto proposto 
por Verdi, desconsiderando a obra original, neste caso, não dando continuidade à 
palavra (“Miserere”). Na Figura 1, marcamos com ligaduras o fraseado dessa palavra 
no início da primeira frase do coro, de modo a facilitar a comparação. O pianista que 
desconhece a obra original pode também considerar a melodia acompanhada, 
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proporcionando demasiado contraste dinâmico entre uma voz escolhida como 
melodia e as outras vozes. As ligaduras utilizadas na Figura 2 mostram o tipo de 
toque utilizado, mais legato, que um intérprete desinformado poderia aplicar apenas 
à melodia considerada por ele como principal ou a todo o material de acordes. Ambos 
os casos estariam inadequados à obra original, pois um coro realizaria com maior 
clareza nas articulações das sílabas. 

 

 

Figura 3 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação com 
principal intenção de valorizar a expressão da obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 

1892). 

Um intérprete conhecedor da obra de Verdi compreenderia que Gottschalk, 
no excerto selecionado da paráfrase, expande os registros do material do coro para a 
região mais aguda, diminuindo o caráter fúnebre. A interpolação do material do coro 
com materiais que representam o “sino”, em registro bem grave, cria interrupções 
nas vozes e evita a sobreposição de materiais (das vozes e do sino), dando variedades 
de possibilidades de propostas sonoras devido às múltiplas notas e à não 
simultaneidade com as vozes para o performer. O compositor também modifica 
algumas notas e células rítmicas do coro, criando possíveis melodias nas vozes 
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internas e superior, que podem ser valorizadas na performance. A extensão de alguns 
intervalos para a mão esquerda ultrapassa a oitava, com 10as e 11as, o que pode impor 
a alguns pianistas a realização de arpejos, que, caso necessário, devem ser realizados 
de modo veloz e tocando o baixo no tempo, de maneira a tentar simular a 
simultaneidade dos sons como na configuração original de Verdi.  

 

 

Figura 4 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação que valoriza 
os contornos melódicos presentes na transcrição e as características expressivas da obra original. 

(Baseada na edição Oliver Ditson, 1892). 

De maneira coerente com a proposta de interpretação de transcrições deste 
trabalho, apresentam-se três possíveis interpretações de Gottschalk que consideram 
a obra transcrita e sua expressão. A primeira possibilidade oferecida (Figura 3) é 
baseada prioritariamente na expressão de Verdi, considerando-se a Figura 1. A 
segunda possibilidade interpretativa (Figura 4) tenciona valorizar o contorno das 
melodias das vozes superior e intermediária alternadamente, implementadas por 
Gottschalk, com uma diferença sutil de dinâmica entre essas possíveis melodias e as 
demais vozes. A terceira (Figura 5) adapta algumas acentuações de acordo com as 
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mudanças rítmicas da transcrição, considerando ainda assim a expressão da 
transcrição.  

 

Figura 5 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Possível interpretação que valoriza 
as modificações rítmicas e a expressão da obra original. (Baseada na edição Oliver Ditson, 1892).  

Nas anotações da partitura mostrada na Figura 3 as acentuações em Verdi 
(Figura 1) foram consideradas, assim como a possível antecipação do auge do 
crescendo dos cc. 4–6 (Figura 1), referente aos cc. 72 e 74 da Figura 3. Adicionamos 
nesta figura, em azul, o primeiro verso cantado pelo coro original, correspondente ao 
primeiro membro de frase, de modo a facilitar a visualização da relação entre a 
transcrição e a obra original. Quanto ao material do “sino”, nos cc. 71 e 73, foi 
explicitada a prescrição de uma acentuação no segundo tempo dos compassos, de 
modo a valorizar o contorno melódico que tem como nota mais aguda Fá bemol. A 
dinâmica foi proposta coerentemente com a partitura e com o caráter da obra de 
Verdi. 

Na Figura 4 busca-se valorizar as possíveis melodias acrescentadas por 
Gottschalk, que alternam entre voz superior e voz intermediária. Observa-se que 
outros aspectos expressivos, além do destaque pela dinâmica mais intensa das notas 
dessas linhas melódicas, não precisam mudar em relação à interpretação da Figura 
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3 para que sejam valorizados esses contornos melódicos. Na Figura 5 valoriza-se a 
acentuação decorrente de modificações rítmicas na transcrição de Gottschalk em 
relação à obra de Verdi, assim como os aspectos expressivos da obra transcrita. 
Observa-se que em alguns inícios de frase Gottschalk reduziu a duração da primeira 
nota, de modo que não seja mais de longa duração. Por exemplo, a redução da 
duração da anacruse do c. 70 (Figura 5) torna a semínima do primeiro tempo a nota 
mais longa do membro de frase, criando a possibilidade de ser precedida pelo “roubo 
de tempo”, e de haver um sutil acréscimo na sua duração. Essa alteração da 
acentuação valoriza a métrica da partitura e a alteração de ritmo feita por Gottschalk. 
Apesar disso, mantivemos a indicação de tenuto na anacruse, o que possibilita a 
sensação de contiguidade presente no coro de Verdi. 

 

Figura 6 - Verdi-Gottschalk. Miserere du Trovatore. cc. 70–78. Partitura na íntegra (com exceção 
das indicações de pedal direito). (Baseada na edição Oliver Ditson, 1892).  

Em relação ao trecho selecionado da transcrição de Gottschalk, pode-se 
mostrar, por fim, que suas quatro indicações originais de dinâmica (Figura 6), 
omitidas nas figuras anteriores, podem não ser realizadas literalmente pelo 
performer. As quatro indicações de f não oferecem variabilidade dinâmica, e são 
incompatíveis com o caráter do coro de Verdi, que, cenicamente na ópera, estão em 
segundo plano no palco, reduzindo a projeção sonora para o público, e recebem 
indicações de pp e mezza voce na partitura. Além disso, em toda a sua paráfrase, a 
partir do Miserere, há apenas, dentre as indicações de dinâmicas não graduais, f, ff, 
fff e uma ocorrência de p, permitindo ao intérprete relativizar a intensidade 
representada pelo f.  

O trecho selecionado da paráfrase de Liszt tem várias notáveis diferenças em 
relação ao de Gottschalk e ao de Verdi. Por exemplo, o coro foi transcrito oitava 
abaixo, para mão direita, com modificações de notas, de modo a ter extensão máxima 
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de uma oitava. O material correspondente ao “sino” aparece agora com pelo menos 
duas notas em todos os compassos, no registro mais grave do piano, geralmente 
formando uma apojatura, o que aumenta a dramaticidade, e com a indicação quasi 
campana, traduzida como “quase sino”. Há indicação de sf para o “sino” no segundo 
tempo dos compassos, tempo fraco pela métrica, o que cria certo desequilíbrio e 
tensão. Mesmo nos compassos em que não há sf, a ligadura de expressão entre as 
duas notas, reforçada ou não pelo sinal de decrescendo, indica que a primeira nota 
do “sino” é mais forte do que a segunda e que a segunda nota da ligadura tem a sua 
duração reduzida. Liszt é bastante fiel ao ritmo das vozes, modificando apenas o 
ritmo da anacruse inicial do coro (em vez de dois pontos de aumento, utiliza apenas 
um) e do acorde final. Liszt também é fiel ao número de acordes articulados pelo 
coro, sendo possível inserir a letra perfeitamente. No compasso 10, ponto 
culminante, há oitavas cromáticas, que aumentam a dramaticidade, na região mais 
grave do piano, com indicações de marcato.  

 

 

Figura 7 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Possível interpretação que valoriza a 
expressão da obra original. (Baseada na edição Schuberth, [1860]). 

A Figura 7 apresenta uma possível interpretação que valoriza sobretudo a 
expressão da obra de Verdi. No compasso 5, as indicações de dinâmica inseridas 
apenas oferecem maior clareza para o intérprete, pois as indicações expressivas 
escritas por Liszt já são compatíveis com a expressão do coro. Verificamos que a 

indicação de crescendo no compasso 7 já presente na edição da partitura é 
incompatível com a expressão da obra de Verdi, e foi retirada nas edições Peters 
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([1917]), editada por Emil von Sauer, e Dover (1982). Além da métrica do 
compasso, o texto não possibilitaria essa dinâmica, pois a última sílaba da palavra 

“Miserere” (acrescentada em azul na Figura 7) não deve ser acentuada. Assim, 
acrescentamos uma indicação de dinâmica mais adequada à proposta interpretativa 

de valorizar a expressão da obra original.

 

Figura 8 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Possível interpretação que intenciona o 
equilíbrio com as modificações apresentadas por Liszt. (Baseada na edição Schuberth, [1860]). 

A interpretação da Figura 8 pretende valorizar o equilíbrio entre os tempos, 
ou seja, o equilíbrio na acentuação dinâmica dos tempos de um compasso, a aparente 
constância geralmente transmitida pelo coro original, que é prejudicada em Liszt 
pelo sino. Alguns aspectos expressivos de Verdi são modificados em prol do caráter 
escolhido para todo o trecho. Nessa interpretação, principalmente a última nota dos 
membros de frase deve ter uma notável diminuição dinâmica, de modo a não parecer 
estar acentuado o segundo tempo dos cc. 4, 6 e 8.  

A intenção interpretativa na Figura 9 é valorizar a sonoridade do piano e suas 
características idiomáticas, ainda que se considere a obra transcrita e sua expressão. 
A variedade de timbres no instrumento é limitada, e, para que seja evidente, deve ser 
exagerada pelo performer. Assim sendo, essa interpretação planeja apresentar 
contrastes dinâmicos e de tipos de toques entre os materiais da mão direita e da mão 
esquerda do pianista, apresentando uma longa diminuição de intensidade antes do 
material do sino, que provoca um considerável contraste com o sf. Ou seja, 
simultaneamente à dinâmica bem suave na mão direita, a mão esquerda apresenta 
sf. Opta-se ainda por alterar o auge do crescendo para o terceiro tempo nos 
compassos 5 e 7, o que é possível de acordo com a partitura de Verdi, permitindo ao 
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performer um crescendo um pouco mais gradativo após o decrescendo anterior. 
Observa-se que a agógica, apesar de um pouco modificada em relação às figuras 
anteriores, ainda é coerente com a expressividade de Verdi, assim como aspectos 
gerais do fraseado.  

 

 

Figura 9 - Verdi-Liszt. Miserere du Trovatore. cc. 1–11. Interpretação que busca a diversidade de 
sonoridades simultâneas no piano, de modo a valorizar suas características idiomáticas. (Baseada na 

edição Schuberth, [1860]).  

Considerações finais 

As paráfrases de concerto Miserere du Trovatore de F. Liszt ([1860]) e 
Miserere du Trovatore de L. M. Gottschalk (1892, primeira edição de 1864) 
apresentam dessemelhanças interpretativas, mostradas no trecho correspondente ao 
coro inicial do Miserere de Verdi. Gottschalk apresenta um contraste entre as vozes, 
que se expandem para o registro agudo, e o “sino”, que se expande para o grave. As 
vozes do coro apresentam considerável extensão de registro, possível devido ao uso 
das duas mãos, e apresentam a inserção do “sino” entre os membros de frase do coro, 
preferindo a não reproduzir integralmente o coro proposto por Verdi. Liszt mantém 
a simultaneidade entre coro e “sino”, o que possibilita a realização de mais 
sonoridades diferentes simultaneamente. Liszt apresenta ambos os materiais no 
registro grave e valoriza o sino ao inserir mais notas, apojaturas e ao deslocá-lo para 
o segundo e terceiro tempos do compasso. Observamos que o material do “sino” nos 
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compassos 1–5 e c. 9 apresenta duas vozes formando texturas diferentes, que podem 
ser distinguidas pelo performer, realizando mais sutilezas sonoras. As características 
de cada transcrição influenciam as possibilidades interpretativas do performer, 
conforme mostrado nas figuras das duas transcrições. Além disso, um intérprete 
pode realizar interpretações diferentes a cada performance, desde que ele conceba 
algumas possibilidades no período de estudo e preparo da peça. Merece observação 
a grande quantidade de signos e indicações de expressão apresentadas por Liszt em 
sua partitura, como ligaduras de expressão, indicações de caráter e indicações 
variadas de dinâmica. Liszt, em sua primeira edição, escreve o material das vozes do 
coro sem barramento de colcheias e semicolcheias, apresentando similaridade com 
a escrita vocal, em que as notas que articulam sílabas diferentes do texto não são 
agrupadas por barras (de colcheia ou semicolcheia). Gottschalk, em partitura da 
edição aqui utilizada, liga as notas das partes corais com barramento próprio da 
escrita instrumental, e não utiliza muitos signos ou indicações de expressão.  

Em Liszt, as pausas devem ser realizadas pelo performer, com as seguintes 
justificativas: as pausas entre os membros de frase da mão direita indicam a 
terminação de um membro de frase e o início do próximo, e simbolizam a respiração 
dos coristas da obra de Verdi; na mão esquerda, as pausas do início dos compassos 
permitem maior clareza ao início do próximo material do “sino” e permitem melhor 
distinção sonora entre os tipos de toques do material das vozes e o do “sino”, 
possibilitando ao ouvinte melhor compreensão dos materiais sobrepostos. Em 
Gottschalk, também para apresentar clareza no fraseado, demonstrando o fim e 
início dos membros de frase, o pedal deve ser trocado no início de cada um deles, 
separando-os dos sons precedentes (no caso, do som do material do “sino”).  

O uso do pedal direito, recurso expressivo do piano, é variável de acordo com 
o instrumento e com o ambiente em que está inserido, razão pela qual não foi 
indicado nas interpretações aqui propostas. Apesar disso, algumas considerações 
que influenciam o uso do pedal direito devem ser feitas, por exemplo, nos cc. 71 e 73, 
a partir do “Miserere”, o pedal deve ser usado com extrema cautela para permitir a 
compreensão do desenho melódico encontrado no material do “sino”, pois há muitos 
intervalos de semitom no registro grave do piano, sendo esse registro, normalmente, 
o de maior reverberação sonora. 

Concluindo este trabalho, é possível observar que as possibilidades 
interpretativas apresentadas são influenciadas pela expressão da obra original e 
pelas escolhas e modificações feitas pelo transcritor. As características idiomáticas 
do piano também influenciam as interpretações, principalmente na última 
possibilidade apresentada da transcrição de Liszt (Figura 8). Apesar de essas 
interpretações poderem ser mais elaboradas e mais aprofundadas, discutindo outras 
questões referentes às transcrições, à obra original e ao piano, evidenciam como o 
estudo da obra original proporciona uma performance da transcrição mais 
consciente e intencional, que oferece ao intérprete informado a possibilidade de 
reconhecimento auditivo da obra transcrita.  
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Resumo: Neste artigo, apresentamos o conceito de métrica incomum com pulso obscuro, 
desenvolvido por Allen Winold para caracterizar o ritmo de determinado repertório da música do 
século XX. Esse conceito integra uma série de cinco campos rítmicos que ilustram novas formas de 
organização das durações em música. A ausência de sensação de pulsação é o grau máximo de 
desconstrução da métrica da prática comum. Outros autores apontam essa mesma característica em 
obras do século XX, como Howard Smither, Brian Simms, Sara Cohen e Salomea Gandelman. 
Utilizamos como exemplificação dos campos de Winold algumas peças do repertório contemporâneo 
brasileiro, de compositores como Marcos Lucas, Sérgio Roberto de Oliveira e Almeida Prado. Ao final, 
realizamos uma pequena análise da peça Sem Título, de Gabriel Katona.  

Palavras-chave: Ritmo. Pulso. Pulsação. Métrica. 

Allen Winold (1975), em Aspects of Twentieth-century Music, discute as 
novas possibilidades rítmicas que surgem na música do século XX e transcendem a 
lógica rítmica que se estabelece no período da prática comum. Winold utiliza como 
ponto de partida dois princípios: a partitura sozinha é insuficiente para a análise 
rítmica; e não há base teórica comum sobre ritmo que possa ser aplicada a toda a 
música moderna. Uma análise que focaliza excessivamente na escrita musical 
desconsidera as diferenças na interpretação que influenciam significativamente a 
rítmica de uma obra (p. 209).  

Estabelecidos esses princípios, Winold desenvolve, utilizando o pensamento 
da psicologia da Gestalt, uma forma de analisar separadamente os padrões 
duracionais e a métrica na rítmica de uma obra. A Figura 1 foi muito utilizada pela 
teoria gestaltiana para ilustrar como a percepção humana opera em relação aos 
objetos; ou percebemos a taça, ou nos concentramos nas faces. Ou seja, a percepção 
humana é capaz de identificar camadas diferentes de um mesmo todo (WINOLD, 
1975, p. 210).  

De forma análoga, a métrica estaria em uma camada ao fundo em relação aos 
padrões duracionais, que seriam a figura (Idem, ibidem). Essa divisão conceitual em 
duas camadas permite que Winold faça suas considerações sobre como funcionou a 
camada métrica no período da prática comum.1 Assim, Winold inicia caracterizando 
a métrica no período da prática comum para então identificar os campos rítmicos 
que se referem a outras formas de organização métrica. 

Na Figura 2 vemos o trecho inicial da Sonata para Piano n. 2, de Paul 
Hindemith (1936). A análise tradicional descreveria a rítmica desse trecho 
apontando o binário simples com tempo moderato. Winold chama atenção para o 
fato de essa descrição ser excessivamente centrada na partitura, além de não fornecer 
informações sobre o ritmo que possam ser aplicadas a situações mais complexas 
(1975, p. 213). 

Como alternativa a essa análise tradicional, Winold identifica, nesse trecho da 
Figura 2, pulsos enunciados em diferentes níveis. Por exemplo, a mão esquerda 

 
1 Neste texto abordaremos apenas a caracterização que Winold faz em relação à camada métrica, não 
abordaremos a camada dos padrões duracionais.  
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articula pulsos no nível da mínima, semínima e colcheia, ou seja, cada nível possui 
uma velocidade diferente de pulso. São os agrupamentos de pulso que possibilitam 
o estabelecimento da métrica. Na Figura 2, alguns elementos melódicos e 
duracionais apontam para uma métrica binária: a nota sol é a mais grave do padrão 
de acompanhamento, além de ser a que possui maior duração (Idem, ibidem).  

 

 

Figura 1 - Faces humanas versus taça.  

 

 

Figura 2 - Sonata para piano n. 2 (HINDEMITH, 1936), mov. I, c. 1-6. 

O beat é a pulsação presente no nível que estabelece o andamento. 
Geralmente, o andamento articula-se com a escolha da fórmula de compasso pelo 
compositor. No caso do exemplo de Hindemith, ao escolher o compasso binário 2/4 
e colocar a indicação metronômica (semínima = 108), o compositor direciona o 
ouvinte à percepção da semínima como o beat (WINOLD, 1975, p. 213).  

Observar essa estrutura de pulsos enunciados em diferentes níveis possibilita 
a caracterização, proposta por Winold, da camada métrica na prática comum. As 
características da rítmica da prática comum são: os pulsos são claramente 
enunciados e isócronos em todos os níveis; os agrupamentos são de dois ou três 
pulsos apenas; os agrupamentos de pulso se mantêm por um longo período; os 
pulsos são sincrônicos; e o andamento e/ou compasso mantêm-se o mesmo ao longo 
de uma composição ou seção. Os pulsos são sincrônicos quando o pulso no nível mais 
alto (mais lento) coincide com pulsos fortes no nível mais baixo (mais rápido), ou 
seja, os pulsos estão alinhados na hierarquia dos níveis (Idem, p. 216). 

Utilizando como base a caracterização da rítmica da prática comum, Winold 
estabelece uma série de cinco campos que descrevem aspectos marcantes do 
desenvolvimento rítmico na música do século XX. O campo 1 é o que mais se 
assemelha ritmicamente à prática comum. À medida que os campos avançam a 
rítmica torna-se cada vez mais afastada desse primeiro campo. 
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O campo 1 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos 
regularmente variados2 - apresenta como característica principal o pulso não 
isócrono em algum nível. Nesse caso, os pulsos possuem durações diferentes, porém, 
há um padrão que se repete periodicamente (Idem, p. 217). Uma forma de notar esse 
procedimento é adotando um compasso não usual como um 7/8, no qual as colcheias 
agrupam-se em 2 + 2 + 3 ou 2 + 3 + 2. Apesar de no nível da colcheia a pulsação ser 
isócrona, os agrupamentos enunciam uma pulsação não isócrona. Portanto, nesse 
primeiro campo rompe-se com a primeira característica da prática comum 
enunciada anteriormente: a pulsação isócrona em todos os níveis.  

 

 

Figura 3 - Campo 1 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos regularmente 
variados. Mot Pour Laura para duas flautas, mov. III, c. 1-5 (OLIVEIRA, 2012). 

Na peça Mot Pour Laura, do compositor Sérgio Roberto de Oliveira (2012; ver 
Figura 3), a organização das colcheias, na parte da segunda flauta, em grupos de 2 + 
2 + 3 e 2 + 3 + 2 sustenta-se por fatores melódicos (repetição das notas si-lá) e pelas 
ligaduras de expressão. Nesse exemplo, a sensação de previsibilidade, regularidade 
e consistência é grande, uma vez que a segunda flauta articula esse padrão idêntico 
por 32 compassos seguidos. Por esse motivo, Winold considera o campo 1 muito 
próximo à prática comum (1975, p. 220).  

 

 

Figura 4 - Campo 2 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulso irregularmente 
variados. Cartilha Rítmica (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. II n. 10, c. 9-12). 

No campo 2 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulso 
irregularmente variados3 - ocorre situação parecida com o campo anterior. 
Entretanto, nesse caso, não é possível prever como os agrupamentos serão formados. 
Dessa vez, a terceira característica da prática comum deixa de estar presente, pois os 
agrupamentos não se mantêm os mesmos ao longo da obra (Idem, ibidem).  

 
2 Unusual metric structure with regularly varied pulse groups. 
3 Unusual metric structure with irregularly varied pulse groups.  
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Do ponto de vista da escuta, o que se pode perceber nesses casos é que muitas 
vezes a figura mínima está presente como organizadora das durações, uma pulsação 
isócrona constante em um nível mais abaixo. No nível mais alto, entretanto, é 
impossível prever como os agrupamentos serão formados, o que causa uma sensação 
de perda de previsibilidade em relação ao campo anterior (Figura 4).  

 

 

Figura 5 - Campo 3 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos não sincrônicos. 
Albion para flauta e oboé, c. 112-124 (LUCAS, 2013). 

Segundo Winold, se os agrupamentos irregulares ocorrerem no nível mais alto 
do que o beat, a pulsação isócrona deverá prevalecer e haverá um forte senso de 
regularidade rítmica. Por outro lado, se a irregularidade ocorrer em um nível mais 
baixo ou no próprio beat, o senso métrico poderá se dissipar completamente (1975, 
p. 222).  

Uma das características da prática comum é a sincronia de pulsos fortes entre 
os níveis. O campo 3 - estrutura métrica incomum com agrupamentos de pulsos não 
sincrônicos4 - trata justamente de estruturas rítmicas que subvertem essa lógica. O 
campo 3 ocorre quando duas estruturas de pulsação isócronas, organizadas em 
agrupamentos diferentes, estão dessincronizadas. Outra forma de criar essa 
estrutura é pela sobreposição de um compasso 4/4 a um 6/4, gerando pulsos em 
velocidades diferentes e necessariamente desalinhados em algum nível (WINOLD, 
1975, p. 222). 

A peça Albion (Figura 5), do compositor Marcos Lucas (2013), ilustra a 
dessincronia entre os pulsos fortes. O flautista, a partir do compasso 118, executa os 
agrupamentos de dois em dois e, portanto, fará soar a segunda nota mais leve por ser 

 
4 Unusual metric structures with nonsynchronous pulse groups.  
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staccato e por estar dentro da ligadura escrita. Ao mesmo tempo, o oboísta articula 
as colcheias de três em três. No nível da colcheia, a segunda nota do grupo de dois da 
flauta coincidirá com a nota mais forte do grupo de três do oboé. 

 

Figura 6 - Campo 4 - estrutura métrica incomum envolvendo aspectos de velocidade do 
pulso ou andamento. Cartilha RítmicAa (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. III n. 8, início). 

O campo 4 - estrutura métrica incomum envolvendo aspectos de velocidade 
do pulso ou andamento5 - lida com a manipulação intensa do andamento e da 
velocidade do pulso. Apesar de a manipulação intensa do andamento ser novidade 
em relação à prática comum, Winold ressalta que em um significativo número de 
obras ainda se pode perceber a estrutura métrica no fundo. Essas obras estariam no 
meio termo entre uma abordagem mecanicamente estrita do tempo, com o uso de 
pulsações isócronas implacáveis, e a liberdade rítmica extrema, que acaba por 
obscurecer totalmente a métrica (1975, p. 229).  

Uma estratégia presente na música do século XX, identificada por Winold, é 
o uso de uma figura rítmica pivô para estabelecer mudanças na velocidade do pulso 
entre seções de uma mesma obra (Idem, p. 230). A Figura 6 ilustra um caso como 
esse. A velocidade da colcheia serve de base para a passagem do primeiro compasso 
para o segundo, produzindo uma sensação de aceleração, comparando o nível da 
semínima no primeiro compasso com o nível da colcheia no segundo; e 
desaceleração, comparando a mesma semínima com o nível do segundo compasso 
inteiro, das três colcheias. 

O campo 5 - estrutura métrica incomum com pulso obscuro - representa a 
culminância da transgressão da lógica rítmica da prática comum, com a supressão 
de todas as suas características (WINOLD, 1975, p. 232). Aplicando duas ou várias 
das estratégias mencionadas nos outros campos em uma mesma obra é possível 
atingir o obscurecimento da camada métrica e também do pulso. Segundo Winold, 
esse processo coincide com a diferenciação cada vez mais fraca entre o fundo da 
métrica e a superfície dos padrões duracionais, o que leva à fusão entre essas 
camadas: 

Quando o pulso é drasticamente obscurecido, a tradicional 
dicotomia entre a estrutura métrica reguladora de fundo e a superfície 
configurada de padrões duracionais torna-se inválida. Nesse caso, pode-se 

 
5 Unusual metric structure involving aspects of pulse rate or tempo. 
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afirmar que todos os eventos rítmicos sonoros são ouvidos como uma 
superfície gestaltiana projetada sobre um fundo de silêncio ou o próprio 
tempo6 (WINOLD, 1975, p. 233). 

As obras que se enquadram no campo 5 se caracterizam pela ausência de 
sensação de pulso, causada, por exemplo, pela complexidade rítmica. Durante a 
prática comum esse efeito de pulso obscuro poderia ocorrer durante o recitativo 
secco, dependendo de quanta liberdade rítmica o intérprete imprimisse em sua 
execução. Contudo, na música do século XX, Winold aponta que o campo 5 está 
relacionado a novas técnicas composicionais, como a música aleatória ou eletrônica 
(Idem, p. 233).  

 

Figura 7 - Tempo medido e tempo livre. Cartilha Rítmica (ALMEIDA PRADO, 2006, vol. II n. 32). 

Outros autores que procuraram refletir sobre obras que apresentam a 
ausência de pulsação clara como característica rítmica marcante foram Howard 
Smither (1960) e Brian Simms (1986). Smither, autor que consta nas referências 
bibliográficas de Winold, também elaborou uma série de campos rítmicos, dentre 
eles: ritmo não-métrico com acentuação livre sem tendência ao estabelecimento de 
beat7 perceptível. Nesse campo, a percepção da pulsação fica comprometida 
principalmente pela presença de acentuações irregulares (SMITHER, 1960, p. 424).  

Simms identifica a ausência de pulsação como uma das tendências da música 
do século XX: 

Na música do final do século XIX e início do século XX, convenções de 
organização rítmica foram cada vez mais desconsideradas. Talvez a mais 
radical inovação em ritmo nesse período tenha sido a suspensão ou total 

 
6 “When pulse is drastically obscured, the traditional dichotomy between a regulative background 
of metric structure and a configurative foreground of durational patterns is no longer valid. In this 
case it can be said that all of the sounding rhythmic events are heard as a foreground gestalt 
projected against a background of silence or time itself”.  
7 Optamos por manter a palavra beat como no original para não confundir com pulso (tradução de 
pulse). Winold, diferentemente de Smither, utiliza o termo pulse em seus campos rítmicos. Cooper e 
Meyer (1960) propõem uma diferenciação entre beat e pulse, na qual o beat é específico para tratar 
de contextos métricos e pulse refere-se a qualquer sequência de estímulos regulares.  
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fuga de um beat claro, sem o qual a métrica não poderia existir (SIMMS, 
1986, p. 95).8 

Os recursos que podem obliterar o pulso são a textura densa, divisões 
conflitantes do pulso, inúmeras mudanças na agógica e presença de pausas em 
tempos considerados fortes na métrica tradicional. Compositores como 
Stockhausen, Boulez, Ligeti, Morton Feldman, Penderecki e Messiaen exploram, em 
suas obras, rítmicas que não evocam a pulsação convencional (Idem, p. 97).  

 

 

Figura 8 - Pulsação enunciada. Sem Título (KATONA, 2012, c. 1-7).  

No artigo Tempo fixo e tempo livre na Cartilha rítmica para piano de 
Almeida Prado (GANDELMAN & COHEN, 2006), Sara Cohen e Salomea 
Gandelman explicam o contraste rítmico criado por Almeida Prado (Figura 7) ao 
intercalar trechos com pulsação muito clara em textura coral, com trechos de tempo 
livre como um recitativo. As autoras entendem que, no tempo livre, houve um 
apagamento da pulsação e do metro (p. 723).  

 

Figura 9 - Ligaduras de prolongamento. Sem Título (KATONA, 2012, c. 14-17). 

É importante ressaltar que a estrutura métrica incomum com pulso obscuro 
(WINOLD, 1975) é descrita como o extremo oposto à métrica da prática comum com 
pulso claramente enunciado. Ou seja, podem existir situações intermediárias nas 
quais a pulsação está mais ou menos obscurecida. Na peça para piano solo Sem 
Título, de Gabriel Katona (2012), é possível identificar momentos nos quais o pulso 
é enunciado de forma clara e outros em que parece haver uma intenção explícita do 
compositor em obscurecer o pulso.  

 
8 “In late-nineteenth and early-twentieth-century music, conventions of rhythmic organization were 
increasingly disregarded. Perhaps the most radical innovation in rhythm of this time was the 
suspension or outright avoidance of a clear beat, without which meter cannot exist”.  
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A peça inicia (Figura 8) com a apresentação do motivo composto pelas notas 
ré-dó#-si-si. Esse motivo é reapresentado com variação no terceiro e quarto 
compassos e novamente no quinto e sexto compassos. O final de cada apresentação 
do motivo é marcado pelo ritmo duplamente pontuado (em azul). Esse ritmo reforça 
o apoio no segundo tempo do compasso, favorecendo que a pulsação se estabeleça. 
Além disso, nas duas primeiras vezes que o motivo é apresentado ele tem início 
tético.    

 

 

Figura 10 - Ausência de apoio na cabeça de tempo. Sem Título (KATONA, 2012, c. 40-42). 

Neste outro trecho da peça (Figura 9) podemos observar novamente o ritmo 
duplamente pontuado que faz parte do motivo inicial. Entretanto, dessa vez há 
ligaduras de prolongamento (em vermelho) que impedem o apoio no segundo tempo 
do compasso. Outro fator que, nesse momento, dificulta a enunciação clara da 
pulsação são as oitavas acentuadas dentro das tercinas, na mão esquerda. Além de 
essas oitavas produzirem um acento fora da cabeça do tempo, elas ainda estão em 
um registro muito próximo às notas da mão direita, o que acaba por produzir uma 
mistura entre as vozes.  

Na Figura 10 o primeiro compasso não tem nenhum apoio na cabeça de tempo 
e o trecho segue com a escrita mais rarefeita em ritardando. Winold, no campo 4, 
mostra que variações intensas na agógica, pelo uso de rallentandos, acelerandos e 
ritenutos, podem contribuir para que o pulso não fique claramente enunciado. Neste 
trecho específico a combinação de três fatores - falta de apoio na cabeça do tempo, 
textura rarefeita e variação na agógica - contribuem para o efeito mencionado.   

A Figura 11 é o trecho final da peça. A partir do compasso 46 a mão direita 
realiza uma polifonia a duas vozes em polirritmia 5 contra 4.9 O alto grau de variação 
melódica e o fato de ocorrerem muitas articulações em um curto espaço de tempo 
podem fazer com que o trecho soe improvisado e seja difícil perceber a pulsação em 
algum nível. A impressão que se tem é que as notas estão embaralhadas de forma 
caótica e não organizadas nos grupos de 4 e 5, uma vez que em nenhum momento o 
4 ou o 5 são articulados em todas as partes, sem nenhuma ligadura. Essa variação 

 
9 A polirritmia nesse trecho é tipificada por Cohen como n contra m, na qual ocorrem “diferentes 
divisões simultâneas de uma mesma unidade” (COHEN, 2007, p. 72).  
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intensa faz com que nenhum padrão rítmico se estabeleça. O trecho, quase todo em 
pp, tende a soar como um flageolet10 da flauta. 

Em conversa informal com o compositor Gabriel Katona, obtivemos algumas 
informações que sustentam a argumentação sobre o gradativo obscurecimento do 
pulso. O processo de composição envolveu uma série de gravações de improvisos 
feitos pelo próprio compositor ao piano. No contexto da improvisação é possível que 
ritmos bastante complexos sejam articulados, uma vez que o intérprete não 
necessariamente precisará basear as durações das notas em uma pulsação 
subjacente. Por esse motivo, a música aleatória ou improvisada é um dos exemplos 
de Winold para atingir o campo 5 – métrica incomum com pulso obscuro.  

 

 

Figura 11 - Efeito flageolet. Sem Título, 2012, c. 44-54. Gabriel Katona. 

O compositor descreve que houve intenção em produzir um efeito de 
dissolução do motivo inicial ao longo da peça, até que o mesmo ficasse 
irreconhecível. Podemos associar a esse comentário o gradativo aumento da 
complexidade rítmica ao longo da peça. Como mostramos no primeiro exemplo da 
peça, fatores melódicos, duracionais e articulatórios imprimem acentuações 
regulares que enunciam o pulso. Nos exemplos posteriores, as variações aplicadas ao 
motivo inicial fazem com que o mesmo soe menos pulsante, como, por exemplo, 
quando o compositor utiliza a ligadura de prolongamento no ritmo duplamente 
pontuado. Nesse sentido, podemos entender que o obscurecimento do pulso 

 
10 Flageolet é um efeito obtido na flauta transversa que imita a sonoridade de um assobio. A flauta 
alcança alturas além de seu registro normal; o som é suave, menos rico em harmônicos e mais instável, 
ou seja, mais difícil de controlar e articular com precisão. 
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acompanha a dissolução do motivo inicial, como foi idealizada e escrita pelo 
compositor. 
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Resumo: A análise de uma reflexão histórica sobre o uso e a escrita do glissando na prática do 
trombone, bem como sua presença na produção de compositores brasileiros, como Villa-Lobos, 
favorece o entendimento de que o glissando era uma prática comum fora do âmbito sacro, desde o 
estabelecimento do instrumento por volta da segunda metade do século XV. Já durante o século XIX, 
esse elemento passa paulatinamente a ser integrado como recurso de execução tanto no campo das 
práticas de conjunto como em peças solo. Desta maneira, ao tornar o seu uso cada vez mais frequente, 
o glissando se consolida como característica intrínseca e peculiar do instrumento.  

Palavras-chave: Trombone. Glissando. Idiomatismo. Villa-Lobos. 

Introdução 

 Por vezes, um simples glissando, pode passar despercebido em meio a 
performance musical, seja de um grupo orquestral, popular, câmara ou solo. Porém, 
essa simplicidade de utilização remonta a um passado com inúmeras informações 
ainda pouco difundidas dentro história da música. Assim como na história do 
próprio instrumento. O tradicional dicionário New Grove define o conceito e a 
terminologia deste efeito. 

Glissando é um efeito deslizante, palavra pseudoitaliana do francês glisser, 
“deslizar”. Aplicada ao piano e a harpa, refere-se ao efeito obtido através de 
um deslizamento rápido sobre as teclas ou cordas de forma que cada nota 
individual seja articulada, não importando a rapidez do deslizamento. Na 
voz, no violino ou no trombone, esse efeito pode ser o de um aumento ou 
diminuição uniforme de altura (como no portamento). Contudo, um 
autêntico glissando, em que cada nota seja distinguível, também é possível 
(SADIE, 2008, p. 373) (grifo nosso). 

Indícios iniciais sobre o glissando dentro da prática musical foram 
mencionadas por Carlo Farina (1600-1639), em 1627, e por Jean Phillipe Rameau 
(1683-1784), em 1754, ambas ligadas ao violino. O glissando atrelado ao trombone 
fora mencionado somente a partir da segunda metade do século XIX, pelo 
compositor Hector Berlioz (1803-1869) entre maio e junho de 1851, em uma carta 
reportada ao Ministro da Agricultura e do Comércio da França.  

Nesta ocasião, o compositor havia sido designado a representar seu país como 
jurado na comissão internacional que examinava instrumentos musicais na célebre 
Exposição Universal em Londres. Berlioz dissera que “[...] isso torna possível tocar 
um glissando nestes instrumentos, como pode ser feito no violino, no trombone de 
vara, etc., etc., e com as vozes, se movendo de uma nota para outra através de todos 
os intervalos enarmônicos”1 (AUSTIN; TAYEB, 1997) (grifo e tradução nossa). 

 
1   [...] au moyen de laquelle le son peut être porté (glissé) sur ces instruments, comme sur le violon, 
le trombone à coulisse, etc., etc., ou avec la voix, en passant d’une note à une autre, par tous les 
intervalles enharmoniques. 
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Embora Berlioz, tenha feito esta menção a título de comparação em função da 
inserção das válvulas em alguns instrumentos de metais fabricados por Adolf Sax2 
(1814-1894), em nenhum momento de seu “Grande Tratado de Instrumentação e 
Orquestração Moderna”, em ambas edições de 1843/44 e 1855, ele cita o glissando 
como uma característica do instrumento ou indica sua escrita para o naipe de 
trombones no âmbito orquestral. Contudo, Berlioz descreve o uso do glissando 
apenas pela harpa, “[...] usando três dedos de cima para baixo nas cordas da harpa, 
sem dedilhados, e tão rápido quanto o vento”3 (BERLIOZ, 1855, p. 82) (tradução 
nossa). 

Rimsky-Korsakov (1844-1905), contemporâneo de Berlioz, mais tarde em seu 
tratado, “Princípios da Orquestração” (1873/74), também não menciona o uso do 
glissando pelo trombone. Korsakov também não dá indícios de que até aquele 
momento essa ‘técnica’ se aplicava à tradição de escrita do trombone. Evidencia, 
porém, o uso na família das cordas pinçadas. Este autor argumenta que “[...] a técnica 
conhecida como glissando é peculiar à harpa”4 (RIMSKY-KORSAKOV apud 
HERBERT, 2010, p. 16 - tradução nossa). 

Uma última possibilidade relacionada aos poucos registros do glissando na 
música europeia, sobretudo, é de que ele estivesse inserido na música tida como 
profana ou por assim dizer “popular”. “[...] é certo que o glissando foi usado muito 
antes na música popular, provavelmente conhecido como um efeito ad libitum em 
shows e em bandas de circo”5 (HERBERT, 2006, p. 39). 

Apesar de serem poucas as citações, podemos inferir que o uso do glissando 
se fez presente nos anais da música europeia. Mas conjecturamos que fora através da 
oralidade que a prática do glissar tenha sido utilizada ou difundida no meio musical. 
Afinal, não era comum à tradição registrar tais fatos, principalmente aqueles que 
ocorriam nos circuitos populares fora dos domínios da igreja. 

Com o advento dos tratados a partir do século XVI, músicos e teóricos 
passaram a documentar seus conhecimentos e vivências musicais, contudo os 
primeiros tratados sobre trombone não trouxeram menção sobre esse assunto. A 
história registra apenas informações básicas como, a disposição das notas no 
instrumento e exercícios técnicos utilizando escalas e arpejos, além de pequenas 
melodias originais e ou transcrições. Os primeiros registros em métodos sobre o 
glissando passaram a ser encontrados em meados do século XIX.  

A tradição orquestral e o uso do glissando pelo trombone 

O emprego do glissando no trombone tornou-se corrente a partir do final do 
século XIX, em composições orquestrais e principalmente no meio popular, 
sobretudo no início do movimento jazzístico ocorrido nos Estados Unidos. Esta 
utilização possibilita que passe a figurar inclusive como elemento integrante da 
técnica estendida, sendo empregada em composições do repertório solístico.  

Um dos primeiros registros de cunho pedagógico sobre o glissando, foi 
apontado em 1946, por André Lafosse (1890-1975), em seu “Méthode Complète de 
Trombone à Coulisse”. Curiosamente, este destacava seu uso como algo que pudesse 
indicar uma baixa qualidade e advertia para que fosse utilizado como de maneira 

 
2 Antoine Joseph Sax (1814-1894), importante construtor belga de instrumentos musicais.  
3 (... est facile, en considerant que artist n'a qu'à glisser), trois doigts du haut en bass sur les cordes 
de la harpe, sans doigté, et aussi vite qu’il vent, puisqu’ au moyen des synonymes l’instrument.  
4 The technical operation known as glissando is peculiar to the harp alone, ... 
5 But it is certain that glissando was used much earlier in popular music, probably as an ad libitum 
effect in show and circus bands.  
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dosada e cautelosa. “No entanto, não se deve dar muita atenção a isso. Eles são de 
mau gosto e muitas vezes o autor se serve disso apenas para enfatizar uma situação 
grotesca”6 (LAFOSSE, 1946, p. 31) (tradução nossa).  

Podemos perceber que o enfoque dado por Lafosse sobre o glissando é exposto 
em tom de opinião pessoal. Já o músico e teórico americano Walter Piston (1894-
1976), descrevia o glissando como uma forte característica do instrumento. Contudo, 
parece ressalvar o uso de maneira exagerada, quando escreve que “[...] o glissando 
do trombone é comparável ao glissando das cordas, e seu uso pode facilmente ser 
abusivo”7 (PISTON, 1965, p. 13) (tradução nossa). 

Samuel Adler (1928) em seu tratado de orquestração publicado na virada do 
século XX para o XXI, manteve perspectiva de similaridade do glissando praticando 
nas cordas, embora emita um comentário adjetivando esse elemento como uma 
característica típica do instrumento ao dizer que 

O glissando de vara (slide glissando) é completamente natural de se tocar 
no trombone, pois o trombonista pode rapidamente mover a vara entre 
duas ou mais notas de maneira parecida ao instrumentista de corda que 
realiza o glissando usando um de seus dedos deslizando-o sobre as cordas. 
[8] (ADLER, 2002, p. 11, tradução e grifo nosso). 

Além disso, bibliografias específicas do instrumento também passaram a 
apontar para essa mesma direção. “O trombone é o único dos instrumentos de sopro 
onde pode ser encontrado o verdadeiro e amplo “glissando” (HERBERT, 2006, p. 
38) (grifo e tradução nossa); e “não é surpreendente que o trombone seja 
provavelmente a principal fonte do glissando na orquestra” (WICK, 1971, p. 62) 
(grifo e tradução nossa). 

O que então teria levado o parisiense Lafosse a fazer tal advertência? Seria o 
receio de uma ‘vulgarização’ desse emprego? Ou a perda da identidade do 
instrumento?  

Este conflito pode estar atribuído ao fato de que a hegemonia da tradição e 
sua perpetuação, pudessem ser quebradas de alguma forma, ameaçando com isso 
toda a canonicidade estabelecida sobre o ensino e a maneira ‘correta’ sobre de como 
tocar trombone. Agrega-se a estes dados o inconveniente desta prática possivelmente 
estar ligada estritamente à estética popular.  

Verifica-se também que esta manutenção idealizada em torno da tradição se 
conecta aos aspectos institucionais e pedagógicos do próprio Conservatório de Paris, 
que desde sua fundação, até então não possuía um curso de trombone voltado para 
o segmento da música “popular”, bem como no aumento da produção de métodos e 
tratados que em suma, se mantiveram baseados no sistema tonal tradicional. 

Ressaltamos que até a presente data, ao acessar o site do Conservatório de 
Superior de Paris bem como o de sua filial na cidade de Lion, não encontramos no 
ícone reservado ao elenco de professores do naipe de sopros, a distinção ou 
segmentação entre uma classe de trombone “erudito/clássico” ou “jazz/popular”.  

Acessando também outras duas pesquisas de doutorado relacionadas ao 
professorado de trombone do Conservatório de Paris (LEMKE, 1983; CARLSON, 

 
6 Toutefois, il ne faut pas s'y arrêter bien longuement. Ils sont d'un goût douteux et souvent l'auteur 
ne s'en sert que pour souligner le grotesque d'une situation.   
7 [...] this has been as a special effect, the trombone glissando […]. The glissando on the trombone is 
comparable to the string glissando, and its use can easy be abused. 
8 The glissando on the trombone is the most natural to play, since the trombonist can quickly move 
the slide between two or more notes, in the manner of a string player’s using on finger on one string.  
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2015), constatamos que ambas também não citam nenhum pedagogo exclusivo ou 
que esteja plenamente inserido no segmento popular. 

 
 

 

Figura 1 - O Mar, op. 28 (GLAZUNOV, 1889/1890, p. 51) 

Mesmo em meio a todo esse conservadorismo, inúmeros compositores, a 
partir do século XIX, não se limitaram a empreender novas tendências musicais em 
suas composições oriundas das mais diversas fontes, passando a explorar diferentes 
timbres e efeitos sonoros dos instrumentos como o glissando, quanto bem como as 
possibilidades técnicas e virtuosísticas que os músicos mais habilidosos pudessem 
oferecer. 

Mas atualmente como o glissando é apontado em meio às controvérsias dos 
fatores históricos? Os quais ora autorizam sua utilização, ora negam sua eventual 
ocorrência? Ben van Dijk (1955) trombone baixo da Filarmônica de Roterdã e 
professor no Conservatório de Amsterdã, expressa sua opinião ao dizer que “todas as 
demais conexões (ligaduras com notas da mesma série harmônica) em que você não 
usar a língua você terá problemas e poderá ouvir um glissando. Mesmo que você 
mova a vara de maneira rápida ou devagar, o glissando ainda poderá ser ouvido”9 
(DIJK, 2004, p. 77) (grifo e tradução nosso). 

Sem hesitação, este autor se posiciona referindo-se ao assunto apenas como 
um problema oriundo de um descontrole técnico durante a execução da ligadura, 
pois ouvir um glissando ainda que mínimo dentro do repertório orquestral e solístico 
pode ser percebido como inapropriado, fora dos padrões de estética e até mesmo 
uma inabilidade do músico para com o trombone. Sendo esta última opinião 
referendada como sintoma do descontrole na aplicação musical. Enfim, Dijk dá 
sinais de que esta prática está atrelada às questões técnicas adquiridas pela tradição 
musical ao longo da história do instrumento. 

De maneira gradual o glissando passou a ser integrado dentro do repertório 
orquestral, e teve seu primeiro registro documental em um naipe de trombones com 
a obra O Mar, op. 28 (1889/1890), do russo Aleksandr Glazunov (1865-1936), 
conforme a Figura 1, tornando-se uma prática cada vez mais comum e disseminada 
na Europa. 

Mais tarde com Edward Elgar (1857-1934) na obra O Sonho de Gerontius, op. 
38 (1900/1902; Figura 2). 

Igor Stravinski (1882-1971) também se apropriou do glissando escrevendo-o 
para o naipe de trombones em obras que se tornaram emblemáticas por sua 
linguagem estilística moderna, como por exemplo, O Pássaro de Fogo (1910/1911 - 
Figura 3). 

Incluem-se também compositores como Darius Milhaud (1892-1974) com 
Saudades do Brasil – Botafogo (1920-21), conforme a Figura 4. 

 
9 All the other connections have the problem that if you slur the without tongue you will hear a 
glissando. Even the later and faster you try to move your slide, the gliss will still be hear. 
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Anton Webern (1883-1945) com sua Six Pieces for Large Orchestra - Bewegt 
(1909/1913 - Figura 5). 

 

 

Figura 2 - O Sonho de Gerontius, op. 38 (ELGAR, 1900/1902, p. 100). 

 

Figura 3 - O Pássaro de Fogo (STRAVINSKY, 1910/1911, excerto - parte de trombone apud 
LAFOSSE, 1946, p. 98). 

 

Figura 4 - Saudades do Brasil, Botafogo (MILHAUD, 1920-21/1923, p. 13). 

Figura 5 - Six Pieces for Large Orchestra, Bewegt (WEBERN, 1909/1913, p. 6). 

Milhaud, em 1923, por ocasião de sua visita nos Estados Unidos, fazendo 
menção sobre o uso de elementos presentes no jazz, cita o glissando como uma 
característica marcante do instrumento, bem como outras novas técnicas 
instrumentais disponíveis. Estes elementos agregaram e enriqueceram os processos 
composicionais da música orquestral de inúmeros compositores. 

Existe a importância da sincopação nos ritmos e melodias ouvidas como um 
fundo inexoravelmente regular que é tão básico como a circulação do 
sangue, a batida da audição ou o pulso; a organização da percussão, todos 
os instrumentos da família que figuram em nossos tratados de 
orquestração, agora simplificados e agrupados, transformando-se em um 
instrumento complexo de canto para completar o momento em que 
Monsieur Buddy, o baterista da Orquestra Sincopada, toca um solo de 
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percussão, nos encontramos na presença de uma peça rítmica construída, 
equilibrada e com uma incrível variedade de expressões derivadas dos 
timbres dos diferentes instrumentos de percussão que ele está tocando ao 
mesmo tempo. Depois, as novas técnicas: o piano com a secura e precisão 
de um tambor e um banjo. A ressurreição do saxofone, o trombone cujos 
glissandi se tornaram um dos meios de expressão mais populares e a quem 
se confiam as músicas mais suaves, e como eles o trompete o uso frequente 
por ambos instrumentos de surdinas, o swoop[10], os vibratos de vara e de 
válvula, o frullato agudo no clarinete, com um ataque de violência, um 
volume de som e uma técnica de vara e oscilações que colocam uma pressão 
sobre nossos melhores músicos; a introdução do banjo, mais seco, mais 
nervoso e com mais corpo do que a harpa ou quarteto de cordas; a técnica 
muito especial do violino, fina e rígida, utilizando um amplo vibrato e o 
portamento mais lento.11 (NICHOLS, 2002, p. 116 - grifo e tradução nossa). 

Outro excerto orquestral de extrema relevância dentro da tradição musical é 
o Bolero (1928), de Maurice Ravel (1875-1937), rotineiramente requerido e exigido 
em audições para o posto de primeiro trombone de orquestras profissionais, além de 
conservatórios e universidades ao redor do mundo. Este excerto tornou-se 
emblemático não apenas por exigir do trombonista alto grau de domínio técnico no 
registro agudo e constância rítmica, mas também por carregar tradicionalmente 
consigo o glissando como um dos pontos marcantes na performance do trombone, 
marca registrada do instrumento. 

Um aspecto que chama atenção, é uma gravação disponível na plataforma 
digital YouTube do Bolero, de 1930, conduzida pelo próprio Ravel. Tendo como 
solista o trombonista André Lafosse, segundo a descrição do vídeo feita pelo detentor 
do canal (BOUKOUYA, 2017). Nesta gravação é possível ouvirmos outras passagens 
em glissando, além daquelas canonizadas pela tradição. Na Figura 6, podemos 
checar de perto esses detalhes, os círculos azuis se encontram os glissandos 
executados e conservados pela tradição,12 já os círculos vermelhos são os glissandos 
oriundos da gravação a que tivemos acesso.13 

Ressaltamos que no segundo círculo em azul, o glissando tem agregado à sua 
escrita, uma apogiatura apoiada sobre um Sol bemol 4, que tradicionalmente 
durante a execução é conectada pela semicolcheia anterior (Sol bemol 4) tornando-
se o ponto de partida do glissando, porém nesta gravação de 1930, Lafosse conforme 

 
10 Swoop: a tradução da palavra ao pé da letra traz significados como ataque, precipitação e ou 
investida, porém a palavra em inglês também se dirige ao termo “swing”, sendo neste caso uma 
palavra atribuída como uma forma estilística de se tocar o Jazz. 
11 There is the importance of syncopation in the rhythms and melodies heard against as inexorably 
regular background that is as basic as the circulation of the blood, the hear beat or the pulse; the 
organization of the percussion, all the instruments of the family which figure in our orchestration 
treatises, now simplified and grouped together, turning into a sing complex instrument so complete 
the when Monsieur Buddy, the drummer of the Syncopated Orchestra, plays a percussion solo, we 
find ourselves in the presence of a piece rhythmically constructed and balanced and with incredible 
variety of expressions deriving from the timbres on the different percussion instruments he is 
playing at the same time. Then there the new techniques: the piano with the dryness and precision 
of a drum and a banjo. The resurrection of the saxophone, the trombone whose glissandi become 
one of the most popular means of expression and the to whom are entrusted the gentlest tunes, as 
they are trumpet, the frequent use by both instruments of mute, the swoop, vibratos with both slide 
and valve, flutter-tonguing high up on the clarinet, with a violence attack, a volume of sound and a 
technique of slides and oscillations which puts a strain on our finest players; the introduction of the 
banjo, drier, more nervy and with more body than the harp or strings quartet; the very special 
technique of the violin, thin and harsh, using the widest vibrato and the slowest portamenti. 
12 Bolero, executado de forma tradicional, sem os glissandos ‘extras’ (ABEDI, 2017) 
13 Ibidem, nota 12 
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descreve o autor do canal, enfatiza o papel da escrita, executando claramente a 
apogiatura, contudo o glissando tem sua intenção ligeiramente diminuída. 

 

 

Figura 6 - Bolero (RAVEL, 1928/1929, p. 3), excerto (parte de trombone). 

Infelizmente, não foi possível localizar ou ter acesso ao manuscrito original 
oriundo do compositor para termos um melhor detalhamento a respeito, porém uma 
das possibilidades é que estas mudanças podem estar diretamente ligadas à crítica 
musical artística. Mesmo se tornando recorrente no repertório orquestral conforme 
os exemplos citados e principalmente na música popular, sobretudo no jazz, sua 
prática ainda sofreu certa discriminação e resistência por parte da crítica, pelo fato 
de tornar-se um modismo comum entre os trombonistas, como lemos na publicação 
de um periódico americano da década de 1920.  

A demanda por trombonistas, para as chamadas de bandas de “jazz”, não só 
tornou difícil mantê-los em orquestras sinfônicas, mas está destruindo sua 
eficiência artística. A principal característica da música “jazz” é o deslizar 
vulgar de um tom ao outro [...] Tocar assim estraga com a embocadura do 
músico, e, se persistir, inevitavelmente, incapacita-o para sua música 
artística…Ele é suficiente para apontar que a necessidade de uma 
embocadura correta e sensível é essencial.14 (Literary Digest, 12 June 1920) 
apud (HERBERT, 2010, p. 1) (grifo e tradução nossa).  

A severidade da citação aborda pelo menos dois aspectos do glissando. O 
primeiro, no campo da estética musical e em segundo, no campo técnico e 
performático do trombone. Isto não se atribui apenas ao fato de a relacionar à prática 
musical de baixa qualidade ou exclusiva do idioma musical popular, mas 
consideremos a possibilidade do glissando desfigurar a essência de um dos 

 
14 The demand for trombone-players, for what are called ‘jazz’ bands, has not only made it difficult 
to keep them in symphony orchestras, but it is destroying their artistic efficiency. The principal 
characteristic of ‘jazz’ music is the vulgar sliding from tone to tone.... This plays havoc with the 
embouchure of the musician, and, if persisted in, inevitably unfits him for artistic music.... It is 
enough to point out that the need of a correct and sensitive embouchure is … essential (Literary 
Digest, 12 June 1920). 
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ornamentos mais cultuados pela tradição musical ocidental até àquela época que foi 
o portamento15 uma vez que em seus aspectos teóricos essas duas práticas quase se 
coincidem, porém se diferem no resultado sonoro final e no âmbito de sua aplicação. 

Diante de todos os exemplos musicais, bem como as citações de Piston, Adler, 
Herbert e Wick listadas acima, é possível perceber que o glissando é um elemento 
natural e orgânico do trombone, de forma que o inserimos dentro do conceito de 
idiomatismo direto,16 “[...] ou seja, aquele que é próprio do instrumento” (PILGER 
2013, p. 175). Pois este elemento é, sem dúvida, parte intrínseca e peculiar do 
instrumento, tanto pela naturalidade de sua execução, quanto por sua adequada 
aplicação ao instrumento durante a performance. Seja lá qual for o âmbito estético 
em que esteja inserido. 

O glissando na obra de Heitor Villa-Lobos 

Não há registro ou conhecimento de uma peça solística para trombone 
composta por Villa-Lobos. Entretanto, o compositor empregou o instrumento de 
maneira significativa em muitas de suas obras, apropriando-se de todos os recursos 
e características oferecidas pelo instrumento. Embora Neves (1977) não especifique 
um instrumento ou naipe instrumental, sua citação reitera nosso pensamento a esse 
respeito.  

A concepção orquestral de Villa-Lobos parece ser um dos pontos de maior 
relevo em sua criação, garantindo ao compositor pelo seu conhecimento 
profundo das possibilidades de cada instrumento, que ele soube explorar 
ao máximo, e pela maneira como ele os combinou entre si. Sua orquestração 
é densa, mas jamais carregada. Ao lado do brilho dos grandes trechos 
sinfônicos, as obras de câmara ou os trechos de caráter camerístico das 
obras para orquestra revelam o cuidado extremo na combinação de 
diferentes elementos em misturas tímbricas originais e de real 
transparência (NEVES, 1977, p. 11) (grifo nosso). 

O glissando, embora figure como elemento natural, inerente e característico 
ao trombone, pode perfeitamente ser inserido no contexto “diferentes elementos” 
proposto por Neves, pois em um passado não tão distante ao que Villa-Lobos situava-
se, o emprego deste recurso fora encoberto e ou renegado em favor da estética da 
tradição orquestral dos séculos que antecederam este nosso compositor. Abaixo 
alguns exemplos musicais, onde o glissando se faz presente. 

Uma obra de grande relevância na música brasileira, as Bachianas número 2 
(1930), possui uma orquestração muito próxima a orquestração de La Création du 
Monde (1922-23) de Milhaud, devido a utilização do trombone e saxofones, além da 
inserção de instrumentos tipicamente populares no naipe de percussão, em nosso 
caso, instrumentos afro-brasileiros como o Ganzá e o Reco-reco (Figura 7). 

 
15 Portamento (It. “condução”) (1) Um deslizamento fluente e rápido entre duas alturas, executado 
sem solução de continuidade. É característico da voz humana, do trombone, e dos instrumentos de 
arco [...]. O termo também é empregado no sentido de port voix, como sinônimo de uma 
appoggiatura ascendente. (2) Ornamento de duas notas acessórias por grau conjunto, ascendente ou 
descendente, em direção à nota principal. (3) na execução de instrumentos de cordas, designa uma 
mudança de posição (ver DESLOCAMENTO); é efetuado deslizando-se o dedo que já se encontra 
sobre a corda até aproxima nota a ser digitada por um outro dedo. O resultado é normalmente o de 
um glissando. 
16 Este conceito é apresentado por Hugo Pilger Vargas (2013) em Heitor Villa-Lobos, O Violoncelo e 
seu Idiomatismo. De maneira ampla este autor cita que: ‘O idiomatismo de um instrumento se 
desenvolve de acordo com o tratamento que os compositores dispensam a esse instrumento em suas 
composições, portanto ele evolui’ (p. 169), além de dividi-lo em duas categorias: o direto e o indireto. 
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Figura 7 - Bachianas Brasileiras Nº 2 (VILLA-LOBOS, 1930/1949, p. 3), excerto (parte de 
trombone). 

Villa-Lobos explora o trombone como solista em importantes e variadas 
seções, além, claro, de fazer uso do glissando do instrumento de uma maneira 
bastante ampla. Ora sugerindo um ambiente de lamento e melancolia como acontece 
no prelúdio de O Canto do Capadócio e na Dansa (Lembrança do Sertão), como 
imprime uma clara sensação de agitação e fricção, movimentação de um trem, 
enfatizadas no Trenzinho Caipira. 

Outra obra admirável do compositor e com importantes passagens 
configuradas pelo uso de glissandos é o Choros número 4 (1926), com 
aproximadamente quatro minutos de duração. A obra foi escrita para três trompas e 
um trombone, tendo sua estreia mundial na Salle Gaveau, em Paris, no dia 24 de 
outubro de 1927.  

Equivocadamente relegada por alguns como uma obra de pouca expressão e 
de formação inusitada até mesmo no âmbito camerístico, está longe de ter sido uma 
invenção de Villa-Lobos, pois esta mesma formação foi utilizada pelo austríaco 
Sigismund Neukomm (1778-1858), em seu Quatuor pour 3 cors et trombone pour 
être exécuté à la Grotte tuonante près le Scoglio di Virgilio dans le Golfe de Naples, 
em 1826, e pelo trompista francês Antoine Clapisson (1808-1866) em suas peças e 
variações sobre Au Clair de la Lune17  para três trompas e um trombone. 

O fato de Villa-Lobos usar esta mesma formação, nos leva a presumir que o 
compositor, assim como os outros citados acima, teria tido em mente usar o 
trombone como um instrumento que pudesse fornecer uma voz mais grave e densa, 

 
17 Embora não tenha sido possível localizar maiores informações sobre a peça, ela consta em um 
periódico alemão de 1828 (WHISTLING, 1828, p. 321). 
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em dados momentos produzindo sessões de ostinatos18 (SADIE, 2008, p. 687), 
mediante as outras três vozes mais agudas destinadas às trompas.  

 

 

Figura 8 - Chôros No. 4 (VILLA-LOBOS, 1926/1928), excerto (parte de trombone). 

Tratando-se especificamente das obras de Clapisson e Neukomm, o uso do 
trombone seria ainda mais bem-vindo, devido a sua ampla possibilidade cromática, 
podendo fornecer um baixo que pudesse transitar facilmente em qualquer 
tonalidade, uma condição limitadora às trompas utilizadas neste período, que ainda 
eram naturais, ou seja, não possuíam as válvulas rotativas presentes nos 
instrumentos atuais.  

Villa-Lobos também não se eximiu ou deixou de lado escrever glissandos para 
o trombone, porém o fez sem qualquer desprendimento ou reserva (Figura 8). 

Sugerimos aqui a tese de doutorado do trombonista e professor-doutor 
Donizete Fonseca (2014), onde este autor compila uma lista de obras, dentre elas o 
Chôros No. 4.  

Em suma, o autor traz à tona aspectos históricos de cada uma das peças, 
apresenta suas respectivas formações, discute as técnicas instrumentais nos metais 
graves e os elementos musicais empregados na escrita de Villa-Lobos, tais como 
articulações, dinâmicas e o glissando, objeto principal de nosso artigo. Além disso a 
pesquisa também sugere possibilidades de execução, propondo inclusive soluções 
ante as dificuldades técnicas encontradas nos excertos por ele escolhidos e descritos. 

 
18 Termo que se refere à repetição de um padrão musical por muitas vezes sucessivas. Um ostinato 
melódico pode ocorrer no baixo, como melodia em uma voz superior (por exemplo, o Dargason da 
Suite de St. Paul, de Holst), ou simplesmente como uma sucessão de alturas repetidas (por exemplo, 
o Carrilon da Suite L’Arlésienne nº 1, de Bizet). A progressão de um acorde constantemente repetido 
produz um ostinato harmônico como na Berceuse de Chopin, enquanto que um ostinato rítmico 
ocorre no Bolero de Ravel. 
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O glissando do ponto de vista didático 

Apesar de questionar o uso de tal prática, o trombonista francês André Lafosse 
não deixa de explicitar uma nota e de descrever sobre como se dá a realização e a 
escrita do glissando através do sistema notacional tradicional. 

Eles só são possíveis quando todas as notas podem ser apenas um 
movimento da vara. Eles não podem, portanto, ser superior a sete notas (7 
posições). Os menores que sete notas são transitáveis em uma mesma 
condição, ocorrendo “repetidamente”.19 (LAFOSSE, 1948, p. 98, tradução 
nossa) 

Observemos que do ponto de vista da execução, Lafosse indica duas 
possibilidades de glissandos. O “praticável” (Figura 9), que deverá ocorrer com 
alturas ascendentes ou descendentes, que se encontram no mesmo plano harmônico 
e horizontal. E o “impraticável” (Figura 10), no qual em algum momento ocorrerá 
uma ruptura do movimento, pois as alturas encontram-se sob o plano de dois 
harmônicos distintos.  

Embora Lafosse tenha descrito este último como “impraticável”, ainda assim 
encontramos compositores que escreveram estes glissandos fora da extensão da vara 
do trombone (apud FONSECA, 2014), ao menos por duas possíveis razões, pela 
estrita necessidade de enfocar este elemento perante seu ideal composicional ou pela 
falta de um conhecimento técnico mais profundo a respeito instrumento.  

É interessante observarmos também que em Pelleas and Melisande (1902-
1903) de Arnold Schoenberg (1874-1951), que além de descrever o glissando na 
partitura (Figura 11), o compositor também fez uma nota técnica e de cunho 
pedagógico sobre como executá-lo. Este cuidado, certamente foi feito com o intuito 
de resguardar em algum momento a possibilidade da não-execução deste trecho por 
parte de algum trombonista mais desavisado ou ainda daqueles menos preparados. 

O “glissando” é executado no trombone da seguinte maneira: a nota – ou 
nota fundamental (ou a oitava) na sexta posição é realizada pelos lábios e, 
em seguida, a vara é puxado para a cima (para a primeira posição ou posição 
requerida) através de todas as outras posições de maneira cromática 
[intervalos], assim intervalos menores que 1/4, 1/8 entre si, são claramente 
ouvidos, como o glissando em um instrumento de corda. 20 (HERBERT, 
2010, p. 4, tradução nossa) 

Além do glissando figurar como um elemento de enfoque dentro do processo 
composicional e da performance, atualmente colabora como ferramenta técnica-
pedagógica na formação e na rotina diária do instrumentista. Inúmeros estudantes e 
profissionais se valem deste recurso para corrigir e proporcionar melhorias, entre 
elas podemos citar o aquecimento e a fluidez da coluna de ar. O que contribui tanto 
para os aspectos físicos corporais, quanto para a ideia de preenchimento de todo o 

 
19 Toutefois, il ne faut pas s'y arrêter bien longuement. Ils sont d'un goût douteux et souvent l'auteur 
ne s'en sert que pour souligner le grotesque d'une situation. Ils ne sont possibles que lorsque toutès 
les notes peuvent se faire d'un seul mouyement de la coulisse. Ils ne peuvent done pas excéder sept 
notes (les 7 positions.) Ceux de moins de sept notes sont praticables tounjours surs la même réserve 
qu'il n'y ait pas de 'reprises' de coulisse.  
20 Das glissando” wird auf der Posaune folgendermaßen ausgeführt: der Ton [shows an octave in 
notation] wird als Grundton (beziehungsweise Oktave) des 6. Zuges mit den Lippen fixiert und dann 
Rohr durch alle Züge zusammengeschoben, doch so, daß die chromatischen, sowie die 
dazwischenliegenden 1/4-, 1/8- und kleinsten Intervalle, deutlich hörbar sind, wie beim glissando 
der Streich-Instrumente.  
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corpo do instrumento com um fluxo de ar contínuo, bem como o estímulo ao 
aumento da capacidade respiratória, melhorias na qualidade do foco sonoro, entre 
outras. 
 

 
 

 

Figura 9 - Disposição do glissando no trombone descrita por Lafosse (1946, p. 98). 

 

Figura 10 - Disposição do glissando praticável e impraticável descrita por Lafosse (1946, p. 98).  

 

Figura 11 - Pelleas und Melisande, Op.5 (SCHOENBERG, 1902-03/1920, p. 51).  

Os professores mais experientes, com uma formação sólida e estruturada, são 
os principais responsáveis por inserir, significar e sistematizar a prática do glissando 
na rotina diária se seus estudantes, pois alguns não se dão conta dos benefícios e até 
mesmo dos malefícios, que este recurso pode oferecer como já mencionamos acima. 

 A proposta e a confecção de exercícios tendo como princípio base o 
glissando, de maneira geral são transmitidos principalmente através da oralidade, 
ou organizados em pequenos blocos de notas que se juntam aos outros assuntos do 
âmbito da execução instrumental, para atender por exemplo, uma máster classe 
durante um encontro ou festival. Ainda assim, estes compilados trazem apenas 
exemplos musicais que podem ser usados posteriormente como um norte para estes 
músicos. Desta forma, as intenções dos exercícios podem ficar restritas ao momento 
da exposição e retenção dos ouvintes. 

Mesmo oferecendo uma gama de possibilidades, durante nossa pesquisa, fora 
consultado diversos métodos tradicionais. Porém, não se encontrou uma variedade 
de reflexões e embasamento técnico sobre como esta prática pode contribuir 
positivamente os diversos aspectos da execução musical do trombonista. Apenas em 
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um dos materiais impressos fundamentou os exercícios do glissando, além de um 
pequeno conselho a respeito do uso desta prática.  

 

Figura 12 - Exercícios de aquecimento usando o glissando (DIJK, 2004, p.17) 

A publicação Ben’s Basics, for bass/tenor trombone + F attchament (2004), 
do professor holandês Ben van Dijk, anteriormente citado, traz algumas propostas 
de exercícios (Figura 12), que figuram dentro do organograma do método como 
“preaquecimento” e “estudos diários” (DIJK, 2004, p. 15-31). Este autor argumenta:  

Comece o glissando no segundo tempo do compasso. Isto significa que o 
último glissando (indo da sétima posição) será mais rápido, mas ainda se 
dirija a ela o mais lentamente possível passando entre cada uma delas. 
Inale, o mais relaxado possível, como se estivesse com uma batata quente 
em sua boca. Sinta seus lábios fazerem o glissando sincronizados com o 
movimento a vara e mantenha a entonação com o fluxo ar até o final de cada 
nota. Controle a entonação com a velocidade do ar. Faça do seu som o 
melhor possível, cante, seja amplo, contínuo, escuro, cheio e sempre 
centrado. Pense como se estivesse tocando uma linda canção!21 (DIJK, 
2004, p. 17, tradução nossa). 

 
21 Start the glissando on the second beat of the bar. This means that the latest glissando (going to 7th 
position) will be the fastest, but still as slowly as possible, smearing between the notes. Fell your lips 
make the glissando synchronized with the slide and the support the tone with the air until the very 
end of the note. Control the tone with the speed of the air. Make your sound as beautiful as possible, 
singing, full, round, dark, fat and centered. Think as if playing a beautiful song!  
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Encerrando este tópico, citamos um importante relato do ponto de vista da 
contribuição desta prática para o músico trombonista, “Eu uso muito o glissando em 
meus aquecimentos, mas também soluciono problemas em minha prática musical 
geral. Seja criativo!”22 (DIJK, 2004, p. 18, tradução nossa). 

Considerações 

Ao longo desta pesquisa pudemos verificar que o glissando fora possivelmente 
renegado, ou simplesmente deixado de lado em algum momento da história do 
trombone. Em meio às duras críticas, esse “novo” elemento tomou de volta seu lugar, 
reinventando-se dentro da música orquestral, fruto principalmente da influência 
estética musical popular a partir da segunda metade do século XIX.  

Na música orquestral brasileira, o glissando encontrou seu espaço 
notadamente a partir das composições de Villa-Lobos, ora influenciado pela música 
de compositores admirados por ele, ora pela sutileza, conexão e apreço que mantinha 
com a música folclórica, popular e urbana de sua época. Além disso, o compositor 
proporcionou novos caminhos para a escrita do trombone no Brasil, enfatizando as 
características mais típicas do instrumento. 

Villa-Lobos também estava sempre pronto para experimentar novos efeitos 
sonoros, escrevendo música de câmara para as composições mais variadas 
e do mesmo modo para procurar efeitos especiais ao compor música de solo 
para algum instrumento. Assim sendo, pode-se falar de algum estilo 
específico, no qual a música surge a partir da técnica do instrumento. Este 
gênero poderia ser chamado de estilo idiomático. 23 (TARASTI, 1981, p. 63 
apud PILGER, 2013, p. 186, grifo nosso). 

Dentro da pedagogia do instrumento, percebemos que o assunto possui 
lacunas a serem preenchidas e suscita não apenas de um maior embasamento 
teórico, mas também uma coleta de dados sobre os benefícios e ou malefícios 
relacionados à sua prática. 

Em última análise, Trevor diz que “na verdade, a única distinção que pode ser 
feita entre portamento e glissando é puramente semântica, o portamento é um 
ornamento enquanto o glissando é um efeito. Como tal, os dois só podem ser 
distinguidos pelo modo e contexto da sua execução”24 (HERBERT, 2010, p. 12, 
tradução nossa). 
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Resumo: Medo de palco, também conhecido como Ansiedade na Performance Musical, acomete 
um número significativo de músicos profissionais, cujo desempenho pode ser prejudicado por uma 
síndrome que envolve a referida situação. O presente trabalho tem por objetivo compreender as 
possíveis causas que desencadeiam uma ansiedade excessiva antes e/ou durante a performance, tendo 
por critério uma análise de dados obtidos em depoimentos de pianistas. 

Palavras chave: Medo de palco. Ansiedade. Performance musical. 

Introdução 

Medo de palco é uma síndrome que acomete músicos e outros artistas em 
geral que, por exigências da profissão, necessitam se apresentar em público. 
Também chamado de ansiedade na performance musical (APM) é um tema que vem 
se destacando na literatura e no meio acadêmico pela relevância na preparação do 
músico/artista para a apresentação em público. 

Utilizando o termo "ansiedade de atuação", Elizabeth Valentine (2006) 
discute o medo de palco em acordo a Paul Salmon (1990): “uma apreensão 
persistente e angustiosa em torno das habilidades interpretativas e sua deterioração 
real, em um contexto público, até um nível injustificado dado à atitude, treinamento 
e nível de preparação musical do indivíduo”1 (p. 199). Em seu trabalho, ela relata que 
24% dos músicos de orquestra dos EUA afirmaram sofrer de medo de palco, sendo 
que 15% o consideraram um problema grave. Acrescenta, ainda, que o medo de palco 
diminui com a idade e a experiência, mas sem saber se pelo efeito das apresentações 
constantes ou pela sobrevivência do mais apto à profissão. 

Embora seja comum observar que haja alguma ansiedade no fazer musical, o 
que reflete efeitos positivos e negativos sobre a performance, os efeitos negativos são 
sempre salientados, visto o prejuízo que podem causar sobre o desempenho 
almejado. A dualidade da ansiedade descrita por Andra Raducanu (2010, p. 186) 
expõe os desafios enfrentados pelos músicos para alcançar certa satisfação na 
performance musical, onde os aspectos positivos da ansiedade cumprem um papel 
importante para a interpretação e os aspectos negativos se mesclam naturalmente 
com a atividade. 

A maioria dos músicos, com quem tive a oportunidade de interagir, expressa 
uma acentuada preocupação com o desempenho diante da perspectiva em se 
apresentar no palco. Embora a ansiedade seja sentida em músicos de maneira a 
prejudicar a execução (DAVIDSON,1999, p. 81) ela pode ser utilizada favoravelmente 
durante a performance, como citam Jeffrey Jackson e BibbLatané (1981, p. 84) ao 
mencionarem seu poder transformador em energia. Alberto Jonás (1999, p. 399) 
enfatiza que o músico deve aprender a controlá-la, havendo casos comprovados de 

 
1La ansiedad de actuación musical se há definido como “la persistente y angustiosa aprensión en 
torno a las habilidades interpretativas, y/o su deterioro real, en um contexto público, hasta um nivel 
injustificado dadas la aptitud, adiestramiento y nivel de preparación musicales del individuo” 
(PAUL SALMON in VALENTINE, 2006, p. 199). 
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trajetórias prejudicadas ou redirecionadas por situações traumatizantes 
desencadeadas pelo medo de palco. Portanto, é notável a relevância em aprofundar 
tal conhecimento, pois somente desta forma será possível minimizar as dificuldades.  

Relatos de músicos conceituados sobre os sintomas desagradáveis 
decorrentes do medo de palco demonstram que este tema vai além do que a maioria 
das pessoas concebe no mundo da música. Há uma visão equivocada de que músicos 
consagrados não passam por tal situação. Dentre os famosos que assumiram sentir 
medo de palco estão Maria Callas, Enrico Caruso, Pablo Casals, Luciano Pavarotti, 
Leopold Godowsky, Vladimir Horowitz, Ignacy Paderewski, Arthur Rubinstein, 
Sergei Rachmaninoff (KENNY, 2011; VALENTINE, 2006), entre outros. O tão 
desejado “prazer no palco” pode ser difícil de conquistar. Acreditar que o tempo e a 
experiência unicamente contribuem para a diminuição deste sentimento pode ou 
não corresponder à realidade, pois ao atingirem o ápice de suas carreiras, esses 
destacados artistas ainda assumem sentir medo de palco. 

Uma entrevista foi elaborada com a finalidade de coletar dados referentes ao 
medo de palco, relativos às origens, ao comportamento e às consequências na 
atividade artística, com possíveis soluções utilizadas pelos músicos que enfrentam o 
problema. São catorze perguntas dirigidas a onze pianistas. No final, abrimos um 
espaço livre para relatarem o que consideram relevante. 

As questões foram desenvolvidas com o objetivo de permitir aos entrevistados 
uma relação aberta com as respostas para que pudessem mencionar o que 
desejassem. O critério escolhido para a seleção dos participantes levou em conta o 
envolvimento do indivíduo com o tema, a área musical (piano) e o interesse em 
encontrar soluções que minimizem os prejuízos inerentes ao problema. 

Entrevista com pianistas que sofrem do medo de palco 

A entrevista teve por principal objetivo a coleta de informações sobre o tema, 
no que se refere: 

 
● Ao conhecimento de detalhes ou características desta síndrome em 

cada indivíduo; 
● À forma como ela é vista; 
● À forma como é usualmente tratada; 
● À utilização e conhecimento de pesquisas e contribuições da área. 

 
As questões foram elaboradas com o intuito de obter um conteúdo 

significativo que facilitasse a análise geral do problema, permitindo aos 
entrevistados respostas livres, contrariamente a outros métodos de questionário com 
opção de respostas prontas (múltipla escolha). Porém, devido a essa abertura, 
tornou-se mais difícil a quantificação das respostas. Contudo, as figuras 
apresentadas no trabalho esboçam a porcentagem das respostas referente às 
questões dirigidas aos participantes, com a inclusão de comentários relacionados.2 

A pergunta número um procura conhecer diferentes definições para a 
síndrome. A Figura 1 exibe as diversas manifestações que estão vinculadas à APM, 
como o receio de errar, as preocupações com a avaliação do público e o 
perfeccionismo, também ressaltados por Kenny (2011), Raducanu (2010), Stencel, 
Soares e Moraes (2012). Por sua vez, Valentine (2006) aborda o aumento de tensão 

 
2 A íntegra da entrevista encontra-se disponível na Dissertação de Mestrado Medo de Palco: análise 
e estratégias para o controle (BERTI, 2016). 
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em tocar de memória, além dos sintomas físicos referentes à ansiedade no palco, 
observando que os intérpretes menos ansiosos possuem somente os sintomas 
fisiológicos; já intérpretes mais ansiosos possuem tanto os sintomas fisiológicos 
quanto cognitivos, o que agrava as consequências na performance. 
 

 

Figura 1 - Manifestações vinculadas à APM. 

A ansiedade na performance musical (APM) está aliada à extrema 
preocupação com uma execução sem erros, onde o prazer em tocar estaria 
condicionado ao perfeccionismo imposto por um público, professores, ou pelo 
próprio intérprete. A visão de perigo desencadeada por algumas situações, eventos e 
sensações, formam um complexo de ações e reações psicológicas permanentes. No 
campo da APM, os aspectos negativos acabam, frequentemente, sendo ressaltados 
(STENCEL, et al, 2012). 

Uma descrição exaustiva da ansiedade de atuação inclui, portanto, fatores 
fisiológicos, como variação da frequência cardíaca e tensão arterial, fatores 
comportamentais, afetando a qualidade da interpretação e críticos, como 
pensamentos e sentimentos negativos. A correlação entre essas três categorias é mais 
presente nos músicos com níveis elevados de ansiedade, enquanto os sintomas 
apenas fisiológicos são, normalmente, relatados por aqueles considerados não 
ansiosos, de acordo com o estudo de Craske e Craig (1984) sobre pianistas 
(VALENTINE, 2006, p. 199-201). 

A pergunta número dois aborda o impacto do medo de palco sobre as decisões 
profissionais do intérprete e cujas respostas revelam o enfrentamento do medo de 
palco. A maioria dos entrevistados relatou não perder oportunidades de tocar em 
público, o que reflete uma postura de quem já poderia até ter dominado o medo pela 
experiência, mas não é o que acontece frequentemente. Mesmo com a postura de 
enfrentamento, os pianistas que participaram da entrevista mostram, como também 
menciona Kenny (2011, p. 8), que a experiência e o cotidiano com o palco não são 
suficientes para atenuar o medo de palco (Figura 2). 

O comportamento de recusa representado por aqueles que perdem 
oportunidades de se apresentar, pode estar relacionado com o comportamento de 
auto-impedimento descrito por Valentine (2006), onde negar convites ou cancelar 
concertos podem ser associados às atitudes que impedem o ato de performance pelo 
próprio intérprete. A ausência de enfrentamento pode ser compreendida nos estudos 
de Kenny (2011) quanto aos componentes de inibição, onde a reatividade negativa 
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(forma de reagir ao estresse) pode gerar o descomprometimento de situações novas 
e consequentemente agravar o problema, já que não há enfrentamento e, portanto, 
aprendizado. 

 

Figura 2 - Impacto do medo de palco sobre as decisões profissionais do intérprete. 

A inibição comportamental também é um fator temperamental associado com 
o subsequente desenvolvimento de desordens de ansiedade. Chorpita, Albano e 
Barlow (1996, 1998) argumentam que a inibição comportamental se refere à 
propensão em evitar eventos não familiares, como também, pessoas estranhas. Essas 
diferenças individuais podem ocorrer como resultado da alta reatividade no sistema 
do septo-hipocampo e amígdala, o que aumenta as respostas de medo para a 
novidade e a não familiaridade. 

Há dois componentes para o comportamento de inibição: a reatividade e a 
autorregulação. A reatividade reporta as respostas fisiológicas e comportamentais, 
como a intensidade e a velocidade em responder aos estímulos sensoriais. A 
autorregulação, segundo Chorpita, Brown e Barlow (1998), acontece com o passar do 
tempo, quando o indivíduo, ainda criança, aprende a regular suas respostas através 
de processos cognitivos, tais como o controle voluntário de atenção e a resposta de 
inibição. Desse modo, os níveis iniciais de reatividade para certos estímulos e a forma 
como o indivíduo responde ou regula sua reatividade determinam o nível de 
comportamento de inibição em situações futuras, bem como, propensão à solidão, 
ansiedade e depressão. Níveis altos de reatividade negativa estão associados com o 
afeto negativo, o que pode predispor ao descomprometimento de situações novas 
(KENNY, 2011, p. 68-69). 

A pergunta número três pretende identificar se o medo de palco é uma questão 
temporal, como algo característico do início da carreira, da adolescência ou da 
inexperiência profissional. As respostas mostram que a maioria convive com o medo 
de palco. Outros condicionam a síndrome ao ingresso na graduação, à insegurança 
constante e às apresentações solo, como exposto por Jackson e Latané (1981) ao 
mencionarem o aumento de tensão nas apresentações solo em comparação com as 
apresentações em grupo. Em alusão à análise da resposta número dois, estes dados 
também reforçam a presença do medo de palco mesmo em pianistas com carreiras 
profissionalmente ativas. 

A pergunta número quatro tem por objetivo compreender se o medo de palco 
ou a APM é uma característica de personalidade, onde os seus efeitos poderiam ser 
experimentados em todas as situações que envolvem a exposição em público. 
Segundo Kenny (2011, p. 17-18), a ansiedade surge quando se denota uma situação 
de perigo e dentre as razões de ameaça podem estar a condição ao afeto, como um 
intérprete que quer manter ou conquistar o afeto da plateia, da família e amigos 
através de uma performance bem-sucedida. 
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Figura 3 - Recorrência do medo de palco nas diversas fases da carreira profissional. 

 
 

 

Figura 4 - Medo de palco e personalidade. 

As respostas refletem os sintomas do medo de palco que podem estar 
presentes em outras situações. Na realidade, a maioria dos entrevistados assume a 
síndrome como situação de maior ansiedade. Assumida em outras situações, a 
ansiedade pode evidenciar características psicológicas ou vulnerabilidades pessoais 
como descritas por Kenny (2011, pp. 1-2), onde a performance musical não seria a 
única atividade provedora do medo em se expor. 

A pergunta número cinco reflete o interesse sobre a incidência do medo de 
palco em diferentes momentos da carreira e se as estratégias utilizadas vêm 
apresentando efeito na diminuição dos sintomas. A Figura supõe a complexidade do 
tema, pois a diminuição dos sintomas envolve situações delimitadas, como por 
exemplo, uma frequência regular de apresentações, o grande preparo sobre o 
repertório, tratamentos alternativos. Mesmo assim, há uma parcela menor 
assumindo que o medo aumentou com a responsabilidade profissional ou que 
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permanece o mesmo desde a infância, revelando mais uma vez, as características 
pessoais da ansiedade na performance (KENNY, 2011, p. 10-12). 

 

 

Figura 5 - Incidência do medo de palco em diferentes momentos da carreira. 

O contexto cultural pode ser considerado pertinente ao medo de palco, já que 
o ambiente revela uma influência substancial sobre a visão do músico ao ato de 
performance. Aspectos culturais, como a consciência do medo exposto na Figura, 
podem interferir significativamente no processo de amadurecimento do intérprete 
sobre o palco e a sua atuação perante um público, onde o excesso de pressão e 
responsabilidade cumprem um papel negativo à função (GUEVARA, 2014; KENNY, 
2011). 

A pergunta número seis relaciona-se aos aspectos cognitivos e emocionais da 
síndrome, onde os efeitos negativos mostram-se ainda mais prejudiciais. A 
insegurança gerada pelo dever em tocar de memória expõe a característica marcante 
dos recitais solo, oposto à música de câmara que utiliza a partitura como apoio. A 
maioria demonstrou o peso que a memorização tem sobre a performance musical, 
sugerindo uma questão importante a ser trabalhada por aqueles que buscam 
tratamento (Figura 6). 

Além de todas as exigências musicais que envolvem a performance musical, o 
intérprete nessas condições ainda se preocupa com o efeito dos sintomas físicos 
sobre a sua atuação, a confusão emocional que sente ao se deparar com a exposição 
em público e todos os outros pensamentos, geralmente negativos (STENCEL, et al, 
2012), que permeiam um ato no qual deveria representar apenas boas sensações, já 
que é fruto de um intenso trabalho. Porém, talvez seja essa a razão para a 
desconfiança do próprio potencial: o conhecimento como aprendiz de uma atividade 
que constantemente está a ensinar, um aprendizado sem fim, onde sempre há mais 
para aprender, onde pode ser melhor e onde qualquer desvio pode ser prejudicial aos 
resultados, sempre muito exigentes. Ou seja, o fazer musical envolve um enredo de 
complexidades em vários níveis: emocionais, corporais, intelectuais, além de fatores 
externos, como o ambiente do palco. 

O catastrofismo e a distorção da realidade (STEPTOE e FIDLER, 1987) podem 
estar representados nestas respostas, devido aos pensamentos negativos presentes 
no momento pré-performance, até mesmo durante a atuação. Os pensamentos que 
envolvem o medo raramente apresentam características simples, portanto a palavra 
“catastrofismo” faz jus à descrição dos sintomas de ansiedade e medo. O indivíduo 
que sofre de qualquer medo não o sente, em grande parte, por pensamentos realistas 
do que pode acontecer. Há sempre a característica do exagero, da mesma forma como 
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são ressaltados os aspectos negativos da performance (STENCEL, et al, 2012). Além 
desses fatores, a possibilidades da perda de afeto (KENNY, 2011, pp. 17-18) 
influencia, igualmente, a mente dos músicos quando a sua expectativa é agradar as 
pessoas que o ouvem. Quanto a isso, um suporte psicológico tem muito a contribuir 
para o controle dos sintomas (OSBORNE; GREENE; IMMEL, 2014, p. 1). 

 

 

Figura 6 - Aspectos cognitivos e emocionais da síndrome. 

 

Figura 7 - Informações de estratégias utilizadas para amenizar os sintomas do medo de palco pelos 
pianistas. 

A pergunta número 7 propõe-se a coletar informações de estratégias utilizadas 
para amenizar os sintomas do medo de palco pelos pianistas (Figura 7). A Figura 
mostra que a maioria opta pelas estratégias referentes ao estudo, onde desafios já são 
enfrentados no decorrer do trabalho, como o conhecimento de elementos que 
possam contribuir para consolidar o aprendizado e, portanto, uma memorização 
consciente da obra musical; e da realização de testes para a concentração, como 
gravações informais e apresentações para público pequeno. Esses procedimentos 
ajudam a organizar um esquema de estudo que possa abranger todos os aspectos 
exigidos na performance e a proporcionar ao intérprete a sensação de dever 
cumprido.  

A referência à utilização de fármacos – também exposto por Steptoe (1989) – 
na mesma proporção ao Yoga, como aponta a Figura, mostra como os indivíduos 
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diferem na decisão de tratamento, talvez por falta de conhecimento ou por falta de 
credulidade. 

A referência também às alternativas que envolvem tanto o suporte psicológico 
quanto ao modo de vida mais saudável, demonstram a relevância do medo de palco 
na vida dos músicos levando-os a procurar tratamento. O desejo em controlar ou 
diminuir esta síndrome mostra a proporção dos seus efeitos na carreira e na vida 
pessoal dos músicos, de modo que se o tema não apresentasse tanta complexidade, 
não haveria tantas alternativas para solucionar o problema. 

 

Figura 8 - Impacto do medo de palco no ato da performance. 

A pergunta número 8 tem por objetivo conhecer de que forma o medo de palco 
afeta o ato da performance (Figura 8). Apenas uma das respostas reportou algo 
positivo referente aos efeitos da ansiedade sobre a performance, o que remete à 
dualidade da APM (RADUCANU, 2010). Quando a ansiedade produz um efeito 
positivo sobre a atuação no palco, de modo a preparar o intérprete para algo muito 
importante reflete que a APM também pode ser favorável à performance. Porém, 
mesmo com bons resultados, o intérprete pode sofrer muito nos momentos que 
antecedem a execução instrumental. 

As demais respostas refletem o prejuízo na performance pelos sintomas 
físicos, psicológicos e emocionais decorrentes da síndrome (VALENTINE, 2006; 
KENNY, 2011). Alguns músicos podem supor que o próprio ato da performance 
deveria ser evitado, já que estes indivíduos sofrem tanto pelo medo de palco. A 
aspiração de todos é superar os sintomas, partindo para um estágio mais controlado 
que possa proporcionar algum prazer na performance. O que surpreende é a 
descoberta da ocorrência em grandes profissionais, ou seja, não é um problema que 
acomete os jovens na carreira, podendo, inclusive, oscilar durante a trajetória. 

A pergunta número 9 identifica a diferença entre a ansiedade considerada 
normal, portanto benéfica, e a ansiedade com medo, composta de sintomas mais 
penosos e visíveis. Os dados mostram que a maioria dos pianistas que participaram 
da entrevista reconhece a dualidade da APM, pois saber identificar os efeitos da 
ansiedade natural de uma apresentação em público, em que não há interferência 
negativa sobre a performance, já caracteriza o conhecimento sobre os aspectos 
positivos da APM (RADUCANU, 2010, p. 186). Diferenciar os aspectos positivos e 
negativos ajuda na compreensão do problema e, consequentemente, na busca por 
soluções (Figura 9). 
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Figura 9 - Diferença entre a ansiedade benéfica e a ansiedade com medo. 

 

Figura 10 - Sintomas do medo de palco. 

A pergunta número 10 pretende observar os sintomas detalhadamente. Aliado 
ou não aos sintomas psíquicos, os sintomas físicos expõem que a síndrome é um 
problema presente e que necessita tratamento, pois não há como negar a sua 
interferência negativa na performance (Figura 10). Os músicos com apenas sintomas 
fisiológicos apresentam menos ansiedade comparados àqueles que apresentam 
sintomas cognitivos e fisiológicos (VALENTINE, 2006, pp. 199-201). 

A perturbação do sono e os sintomas emocionais expostos nas respostas 
reportam os problemas que causam maior prejuízo ao indivíduo. Os sintomas 
cognitivos e os sintomas emocionais mostram que a APM tem um efeito na vida 
pessoal do músico de maneira ampla, causando sofrimento em todos os aspectos 
(VALENTINE, 2006, pp. 199-201; KENNY, 2011, p. 12). 

Esta constatação pode elucidar dúvidas quanto às estratégias escolhidas para 
tratar os sintomas. A ocorrência de ambos os aspectos confere a necessidade de um 
tratamento que possa abranger um controle dos sintomas físicos, cognitivos e 
emocionais. Portanto, uma estratégia direcionada que contemple o indivíduo como 
um todo, em razão da inseparabilidade entre mente e corpo (KENNY, 2011, p. 17). 

A pergunta número 11 tem por objetivo descobrir se o intérprete tem 
conhecimento do medo de palco em outros profissionais e se os sintomas são mais 
acentuados em comparação aos outros (Figura 11). A figura apresenta o 
conhecimento do problema ao perceberem que o medo de palco não é uma situação 
exclusivamente pessoal. Seja por intermédio de informações empíricas ou de estudos 
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aprofundados, o conhecimento da recorrência do problema contribui na escolha de 
tratamentos e estratégias para enfrentá-lo de maneira eficiente. 

 

 

Figura 11 - Conhecimento e comparação do medo de palco em relação a outros profissionais. 

 

Figura 12 - Possíveis origens do medo de palco. 

A pergunta número 12 refere-se às possíveis origens do medo de palco, se 
estão interligadas a fatores internos ou externos, se são características pessoais ou 
consequências do meio (Figura 12). As respostas mostram a influência do contexto 
cultural (GUEVARA, 2014), onde estariam as origens da APM. O perfeccionismo 
(KENNY, 2011; RADUCANU, 2010; STENCEL, et al, 2012) reflete a estreita ligação 
entre o medo de palco e as características de quem sofre de APM. A insegurança pode 
estar relacionada à imprevisibilidade da performance, sensação não rara entre os 
musicistas, como também carente de estratégias que possam amenizar esse 
sentimento. 

De acordo com Guevara (2014), músicos não-clássicos têm uma preparação 
mais orientada para a conectividade da música com o público, ao contrário dos 
músicos clássicos que apresentam uma orientação mais voltada para si mesmos e 
menos para o público. Tal constatação pode residir nos diferentes interesses que cada 
ramo costuma apresentar: fins comerciais, entretenimento, identificação. O teste 
realizado em seu trabalho mostrou que os dois grupos diferiram significativamente 
nas emoções relatadas durante a performance: artistas clássicos relataram menos 
exaltação, alegria, excitação positiva, confiança e mais preocupação e medo que 
artistas não clássicos. Dessa forma, sua pesquisa mostrou uma prevalência de 
emoções positivas por aqueles que procuraram se conectar com o público, buscando 
um objetivo coletivo com o fazer musical (pp. 68-71). 
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A pergunta número 13 visa compreender o momento incidente do medo palco 
e sua ocorrência no tempo anterior à performance (Figura 13). A figura apresenta 
uma base para a inoculação (antecipação) do estresse, ou timing da ansiedade, outra 
forma psicológica de diminuir os efeitos da ansiedade. Este método procura 
desenvolver a antecipação da ansiedade para que os sintomas ocorram antes e não 
durante a execução musical, levando o intérprete a aceitar e reavaliar os sintomas 
convertendo-os em valores positivos. Estudos mostraram que os músicos mais 
experientes apresentam uma ansiedade máxima antes da interpretação e os menos 
experientes, durante a performance, justificando o interesse pela terapia 
(VALENTINE, 2006, p. 209). 

 

 

Figura 13 - Momento incidente do medo palco e sua ocorrência no tempo anterior à performance. 

 

 

Figura 14 - Consciência dos sintomas físicos visíveis. 

A pergunta número 14 foi direcionada para a consciência dos sintomas físicos 
visíveis, como tremores durante a execução instrumental e se o sofrimento afeta o 
cotidiano do pianista, como a vida social e afetiva (Figura 14). Os dados comprovam 
o impacto da APM sobre a vida do músico em diferentes aspectos, não apenas 
profissional, mas afetivos e emocionais que interferem significativamente na vida do 
indivíduo (KENNY, 2011, pp. 10-12).  

Valentine (2006, pp. 199-201) descreve e classifica os sintomas do medo de 
palco em três tipos: 

 
1) Fisiológicos – resultado de uma sobre-excitação do sistema nervoso 

autônomo que inclui o aumento do ritmo cardíaco, palpitações, 
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hiperventilação, boca seca, sudorese, náuseas, diarreia, vertigem e 
falta de coragem. Esta reação, conhecida como “lutar ou fugir” (p. 
200), comum em situações de estresse, é extremamente prejudicial 
para os músicos que necessitam destreza e um minucioso controle 
muscular, pois o tremor nas extremidades, mãos suadas e o aumento 
da excitação podem conduzir a uma diminuição da atenção no 
intérprete. A excitação autônoma pode estar associada ao medo como 
resultado de uma experiência passada. 

2) Comportamentais – podem manifestar-se como sintomas de 
ansiedade, como tremores, rigidez muscular, inexpressividade ou 
sintomas que, de maneira geral, prejudicam a qualidade da 
interpretação. 

3) Psíquicos – uma sensação subjetiva de ansiedade e pensamentos 
negativos sobre a atuação, como o medo da interpretação em público, 
de uma avaliação negativa e a consequente perda de autoestima por 
uma identificação rigorosa com a perfeição interpretativa. Os 
pensamentos negativos influem prejudicialmente na qualidade da 
interpretação e a preocupação conduz a uma falta de concentração, o 
que dispersa a atenção e provoca um desperdício de recursos valiosos 
atuando, provavelmente, como um sinal que agrava a ansiedade. 

 
Caso os sintomas apresentassem menor complexidade, a maioria das 

respostas não seria afirmativa, como o comentário popular expõe: “um friozinho na 
barriga antes de entrar no palco é normal”. O que se observa no comportamento dos 
pianistas entrevistados é a dimensão que os sintomas alcançam de forma a tornar 
perceptível a suposta fraqueza do músico perante a situação avaliativa. 

Por último, a pergunta número 15 dá liberdade ao entrevistado para expor o 
que desejar sobre o tema proporcionando-lhe a oportunidade de relatar informações 
que podem conferir relevância à pesquisa, considerando a possibilidade do 
questionário limitar informações relevantes. As respostas concentraram-se na 
importância da preparação do músico e da obra em todos os sentidos, incluindo 
ensaios e simulações de apresentações; a importância em enfrentar o medo, ou seja, 
a questão de que será um sentimento presente, mas que se deve enfrentar para poder 
controlá-lo com experiências recorrentes; o foco na mudança de pensamento, o qual 
precisa ser exercitado para que uma postura mais positiva encontre espaço e, assim, 
seja possível transpor obstáculos; e o fator de que uma apresentação em público é 
imprevisível. O ato da performance é imprevisível e, portanto, deve-se aceitar essa 
condição de não poder controlar absolutamente tudo, apenas o que confere o modo 
de pensar e agir do músico frente às situações de exposição (Figura 15). 

Recomendações quanto a estratégias de enfrentamento para auxiliar o 
intérprete a desenvolver métodos que diminuam os efeitos da APM centram-se na 
questão da suficiência do tempo para preparar uma peça de forma a abordar diversos 
aspectos, como resolver problemas técnicos e musicais; memorização desde o início 
do estudo; compreender a estrutura formal da obra; ouvir gravações; aprender sobre 
o compositor; seguir as etapas com paciência, tolerância, relaxamento, pensamento 
positivo e muitas horas de intensa concentração sobre a prática. O desenvolvimento 
dessa postura dará ao intérprete uma base física e mental para sentir mais confiança 
e segurança emocional ao tocar em público, mas é realmente necessária uma 
consciência plena sobre a resolução de qualquer dúvida durante as etapas de estudo 
(RADUCANU, 2010, pp. 187-188). 
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A experiência de tocar frequentemente em público é essencial para diminuir 
o medo de palco ou livrar-se do nervosismo excessivo e, desta forma, é possível 
atingir “aquele repouso” e autoconfiança sem os quais, o sucesso é impossível. 
Entretanto, tal experiência deveria ser realizada somente depois de um alcance em 
maturidade física e mental (ZEISLER, 1999, p. 80). 

 

 

 

Figura 15 -. SEM LEGENDA 

Considerações finais 

As respostas em geral mostram que músicos experientes e com carreiras 
consolidadas ainda chegam a ter pesadelos com a atuação no palco, ou de 
apresentarem sintomas que chegam a perturbar o sono por semanas. Desistência de 
apresentações, sintomas físicos desagradáveis, pensamentos catastróficos, além de 
dúvidas sobre a própria capacidade musical são os comportamentos mais usuais, 
embora procurem a solução na automedicação, técnicas de consciência e 
relaxamento corporal. As respostas apontam que o problema poderia ter origem em 
questões como uma educação rígida, comparações no ambiente musical, 
expectativas e exigências no desempenho, orientação inadequada desde o início da 
carreira e acentuada sensação de baixa-estima. 

Verifica-se que a insegurança é um denominador comum, possivelmente 
gerada pelos fatores aqui expostos. Em conjunto, há o receio de errar, de não 
corresponder às expectativas individuais e coletivas, uma tendência a pensamentos 
negativos e, consequentemente, a falta de motivação e prazer em se apresentar. As 
respostas expõem a frequência dos sintomas físicos, o que pode prejudicar a saúde e 
o desempenho. Por outro lado, os entrevistados entendem que um esforço maior em 
um trabalho de concentração poderia auxiliar na solução do problema e admitem a 
necessidade de um suporte pedagógico específico para enfrentarem a performance 
de forma mais saudável. 

A análise permite verificar que o medo de palco realmente impacta a vida dos 
músicos de maneira negativa. Os aspectos positivos, se couber ressaltar, podem 
residir na alta preparação que o músico despende para superar o medo, entretanto, 
tal comportamento pode demonstrar alguns exageros que esta condição impõe ao 
músico. É uma situação que exige estratégias de estudo e preparação para que o 
intérprete possa se sentir minimamente seguro e almejar resultados satisfatórios. 
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados obtidos nos dois primeiros capítulos da Dissertação de 
Mestrado O Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra de Claudio Santoro: Uma 
Proposta Interpretativa. São eles: “Contexto Histórico” e “Os eventuais problemas encontrados entre 
o Intérprete e o texto (a partitura)”. Como procedimento metodológico de pesquisa, recorreu-se às 
fontes primárias (partituras, correspondências pessoais do compositor, catálogos de obras, 
entrevistas) e às performances feitas pelos saxofonistas Joaquim Gonçalves Quincas, em 1954, e o 
autor deste trabalho em 2009. Em um segundo momento, realizou-se uma análise comparativa entre 
o manuscrito autógrafo (grade orquestral) e a edição da Academia Brasileira de Música (ABM 2003). 
Verificou-se, então, que os erros textuais encontrados nessa edição podem influenciar no estudo 
interpretativo da obra. Deste modo, é apresentada aqui uma edição da parte de saxofone baseada na 
transcrição do manuscrito autógrafo com comentários interpretativos para a performance.  

Palavras-Chave: Choro. Fantasia. Interpretação Musical. Santoro. Saxofone. 

Introdução 

Em 2015, foi defendida, no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGM), 
da UNIRIO, a Dissertação de Mestrado: “O Choro Concertante para Saxofone Tenor 
e Orquestra de Claudio Santoro: Uma Proposta Interpretativa”.  A pesquisa resgatou 
uma obra importante do repertório brasileiro de concerto para saxofone que estava 
esquecida do grande público por mais de cinquenta anos. Trata-se do Choro 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra (1951).  

A obra composta pelo amazonense Claudio Franco de Sá Santoro (1919-1989) 
foi sua única composição escrita para o saxofone, como instrumento solista, a frente 
de uma orquestra sinfônica (MARIZ, 1994).  

Este concerto dedicado ao saxofone tenor também confere importante 
reconhecimento para o repertório do instrumento, junto às composições 
Fantasia para Saxofone Soprano e Orquestra, de Heitor Villa-Lobos 
(1948) e Concertino Para Saxofone Alto e Orquestra, de Radamés Gnattali 
(1964). (SANTOS, 2015, p. 19) 

O fato de a obra Choro Para Saxofone ter sido publicada apenas no ano de 
2003, pela Academia Brasileira de Música (ABM) explica a dificuldade de acesso dos 
intérpretes e pesquisadores à partitura.1 Isto levou a compreender o porquê de o 
concerto ter sido tão pouco tocado e gravado (SANTOS, 2015, p. 20). Até o ano de 
2008, na edição da obra feita pela ABM (SANTORO, 2003), constava o título de 

 
1 De acordo com o documento emitido pelo banco de dados da ABM, em 18 de outubro de 2013, 
constatou-se que: a primeira edição da obra foi publicada e disponibilizada para venda somente no 
ano de 2003. Essa informação foi confirmada por Gisele Santoro (esposa do compositor), em 
entrevista realizada em 31/01/2014, declarando que, antes da edição (ABM 2003), a obra ficou 
guardada em seu arquivo pessoal (SANTORO, 2014).  
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Fantasia Concertante Para Saxofone Tenor e Orquestra, supostamente, em 2013, a 
pedido da família, o título foi atualizado para Choro Concertante para Sax Tenor e 
Orquestra. A obra também é citada por Mariz, em História da Música no Brasil:  

 

[...] e o Choro para Saxofone e Orquestra. O Choro não me impressionou 
pelo que tem de precioso e rebuscado: creio que o autor não tinha afinidade 
com a atmosfera da música rural carioca e utilizou algo indiscutivelmente 
brilhante e virtuosístico, mas talvez sem a autenticidade desejável (MARIZ, 
2005, p. 306). 

Sendo assim, o primeiro objetivo foi esclarecer o nome que o compositor 
preferia para sua obra, se por Choro Concertante ou Fantasia Concertante, por isso 
a preocupação na busca por outras fontes. No decorrer da pesquisa, observou-se que 
as divergências encontradas entre as edições e as partituras do Choro Concertante 
tornam-se um problema a ser solucionado antes da elaboração de uma proposta 
interpretativa para a obra. Como procedimento metodológico, tornou-se 
imprescindível a obtenção do manuscrito autógrafo do concerto (fonte primária) e 
sua análise, para que se pudesse buscar o pensamento inicial do compositor. Por isso, 
um dos primeiros objetivos da pesquisa foi obter essa fonte primária.   

A primeira seção Contexto Histórico, busca contextualizar historicamente, 
compositor e obra. A segunda seção, qual seja, Os eventuais problemas encontrados 
entre o Intérprete e a Partitura, investiga as partituras e as edições da obra, entre 
elas: o manuscrito autógrafo, as partes de saxofone e dos instrumentos de orquestra 
de 1952, a Edição da Academia Brasileira de Música 2003, (ABM). 

Contexto histórico 

A primeira seção deste artigo analisa o contexto histórico em que a obra Choro 
Concertante foi composta. Pressupõe-se que  

“o intérprete, em contato com as diversas fontes que transmitem a obra, 
pode contextualizar historicamente e esteticamente suas interpretações 
musicais, tendo subsídios para apoiar suas decisões interpretativas.” 
(SANTOS, 2015, p. 41) 

As biografias escritas a respeito do maestro, quais sejam, Claudio Santoro 
(MARIZ, 1994), Resgatando Memórias de Claudio Santoro (SANTORO, M., 2002) 
e Claudio Santoro, Canto do Sol e da Paz (FARIAS, 2009) não fornecem dados 
específicos sobre o período em que o compositor atuou como diretor musical das 
Orquestras da Rádio Tupi e Clube do Brasil, tampouco citam o vínculo entre o 
compositor e o saxofonista Joaquim Gonçalves Quincas, o Quincas (primeiro 
intérprete da obra). Por isso, foi indispensável a investigação específica e criteriosa 
das fontes primárias, tais como correspondências e entrevistas, partitura autógrafa 
do concerto (SANTORO, 1951) e a primeira gravação da obra (SANTORO, 
1954/2020), para que se pudesse compreender melhor a relação estabelecida entre 
o compositor  e o objeto de pesquisa, a obra Choro para Saxofone.  

Após os estudos no Conservatório de Paris, sob a orientação de Nadia 
Boulanger e Eugéne Bigot, Santoro regressa ao Brasil, em outubro de 1948, 
encontrando dificuldades para atuar como compositor. Além disso, lhe foi negado o 
cargo de regente assistente na OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), sob alegação de 
falta de dinheiro. Por esses motivos, o compositor resolve se mudar para a fazenda 
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do sogro, em Cruzeiro, São Paulo, onde permaneceu um ano tomando conta de gado 
leiteiro. Em carta que ele envia à Mariz, observa-se:  

Cheguei a nossa terra depois de curta ausência na Europa com a saudade do 
que deixei [...]. Agora que começo a luta porque a Orquestra não quer me 
dar o lugar de ensaiador e adjunto de regente que pedi. Bem caro amigo esta 
é só para te participar a chegada e creio que seguirei para a fazenda de meu 
sogro a fim de terminar alguns trabalhos ainda começados em Paris. Pois a 
temporada está praticamente no fim e nada poderei fazer por aqui [...] não 
tenho dinheiro para viver no Rio (SANTORO, C., 1948).  

O ano de 1949 correu depressa. A crise financeira enfrentada por Santoro à 
frente dos negócios da fazenda o faria regressar ao Rio de Janeiro um ano depois em 
busca de melhores oportunidades de trabalho.  

Outro aspecto importante a ser observado é o posicionamento ideológico de 
Santoro, que já neste período fizera-o rever sua maneira de compor, levando-o a 
buscar uma música que fosse ao encontro “dos anseios do povo”. Segundo Claudio, 
o Congresso de Praga representou, para o futuro da criação musical, o que o 
Manifesto de 1948 representou, para os destinos da humanidade. Seu 
posicionamento ideológico fica evidente em carta enviada a Mariz:  

Na Europa no Congresso de Praga minha conferência é uma 
condenação ao dodecafonismo, mas com alguma esperança em sua técnica 
o que hoje chego a conclusão de inteiro abandono da mesma. Assim como 
fui o primeiro brasileiro a adotar esta técnica quero ser também o primeiro 
a abandoná-la. O grande movimento na Europa atual é o novo Humanismo 
na arte. Quero ser consequente com minhas ideias de fazer uma arte que 
contenha os anseios do nosso povo. (SANTORO, C., 1948).  

Em meio às mudanças ideológicas sofridas pelo compositor, que o fizeram 
rever sua maneira de compor, veio também o seu rápido retorno aos palcos musicais, 
como intérprete. Atuou como violinista no início dos anos 50, na Orquestra do Rio 
de Janeiro,2 OSB e, logo depois, na Orquestra da Rádio Tupi. “Vim da fazenda para 
tocar na Orquestra do Siqueira, mas logo arranjei um lugar na Rádio para tocar em 
orquestra onde se toca tudo desde o samba, etc.” (SANTORO, C., 1950). 

“Nas ondas” da Rádio Tupi. 

Claudio Santoro iniciou suas atividades musicais na Rádio Tupi,3 como 
violinista da Orquestra. Sem grandes pretensões artísticas na estação, não imaginou 
que logo seria convidado pelo diretor da emissora para trabalhar como compositor 
de dois programas infantis, compondo “música de fundo”.4 Tal fato marca o início 
das atividades profissionais de Claudio no mercado musical radiofônico, onde, no 
período de 1950 a 1954, atuou diretamente. Na carta enviada a Curt Lange, em 27 de 
julho de 1950, observa-se a impressão do compositor, a respeito do convite recebido: 

 
2 A Orquestra do Rio de Janeiro era conhecida como a Orquestra do Siqueira. 
3A PRG-3, Rádio Tupi, foi inaugurada no dia 25 de Setembro de 1935, com a presença do inventor do 
rádio, Guglielmo Marconi, mas, dez dias antes, irradiou o primeiro programa musical com uma 
orquestra de 120 vozes, que cantou o hino nacional e foi regida pelo maestro Villa Lobos (AGÊNCIA 
SENADO, 2020).  
4 ‘Música de Fundo’, ora a partitura funciona como música de fundo, como música para filme, ora tem 
a sua importância. (SANTORO, 1950).  
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Minha vida neste mez [sic] ficou completamente transformada com uma 
verdadeira chance que se apresentou em minha vida e que me sai, ao que 
parece muito bem. Estava na Tupy (Rádio) trabalhando na orquestra como 
violinista [...]. Foi aí que tendo sido inaugurado um novo programa a pessoa 
que a redigia me conhecendo como compositor perguntou se gostaria de 
trabalhar numa partitura como experiência. Deram-me inteira liberdade e 
aceitei o trabalho. No dia da irradiação o sucesso foi enorme [...]. Os jornais 
tem (sic) falado dos meus programas etc. Imagine você que não sabia que 
podia fazer o que estou fazendo. Tenho um grande trabalho pois são duas 
partituras numa média de 40 a 50 páginas cada uma por semana [...]. Caro 
Lange até contrato para filme já estou recebendo [...]. Nunca tinha escrito 
neste gênero e estou gostando do trabalho porque está dando um metié 
formidável [...]. Quero ver se um dia mandarei um disco para que conheça 
meu estilo atual (SANTORO, C., 1950).  

Na Rádio Tupi, trabalhou com Lucília G. Villa-Lobos,5 que tinha o Coro dos 
Apiacás. Claudio compunha para o coro e dirigia o mesmo (SANTORO, M., 2002). 

Um dos programas era a realização de música de fundo, para ilustrar os 
dramalhões que os locutores do programa contavam através de uma crônica 
semanal. Eram produzidas uma média de 50 páginas de partitura por programa, 
sendo a música toda original. Com isso, em agosto 1950, o nome do compositor já 
circulava pelos principais meios radiofônicos brasileiros, devido ao sucesso que 
obteve com os programas realizados na Rádio Tupi. Em decorrência, surgiram 
convites para trabalhos em companhias de cinema e gravadoras, como a Odeon.6 

[...] Por enquanto estou agradando e os cronistas de Rádio da maioria dos 
jornais locais têm se ocupado da parte musical dos programas feitos por 
mim. Parece que entrei com o pé direito... Já fui convidado para escrever 
para filme, e estou gravando para a ODEON uma série de histórias 
musicadas [...] (SANTORO, C., 1950). 

No ano de 1951, Santoro é convidado para ser diretor musical da Rádio Clube 
do Brasil, como pode ser observado em carta enviada ao amigo Aldo.  

[...] acontece que há dois meses atrás fui convidado para ser diretor musical 
da Rádio Club do Brasil que está em remodelação e pretende ser uma 
grande estação inclusive com ondas curtas etc., e pequena orquestra 
sinfônica etc. Isto tudo devido a repercussão de meu nome nos meios 
radiofônicos (SANTORO, C., 1951). 

Conforme descrito por Maria Carlota7 (2002, p. 104), “nesse período 
constitui-se a Rádio Clube, que foi totalmente remodelada. O diretor geral era o 
escritor Marques Rebelo, e Dias Gomes o diretor artístico. O proprietário era Samuel 
Wainer, amigo do Getúlio”.  

 
5  Lucília G.Villa-Lobos foi a primeira esposa do compositor Heitor Villa-Lobos. 

6 “A indústria fonográfica, no Brasil, teve sua primeira fábrica de discos – a Odeon – por iniciativa do 
imigrante tchecoslovaco, de origem judaica, Frederico Figner [Fred Figner]. A Odeon foi instalada no 
bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, e manteve a liderança até 1924, quando o processo de gravação 
elétrica foi criado pela Victor Talking Machine, uma revolução na história da indústria fonográfica. 
Produziram-se, assim, os discos de 78 rpm (rotações por minuto), que reinaram até a década de 1960 
e foram substituídos pelo LP (long playing = longa gravação) contendo entre quatro e doze músicas. 
No período de 1930 a 1960, o número de fábricas fonográficas no Brasil passou de três (Odeon, Victor 
e Columbia) para 150” (BARBOSA, 2011).  
7 Maria Carlota foi a primeira esposa do compositor Claudio Santoro.  
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Bem, mas a atividade do Claudio na Rádio Clube corria de vento em popa. 
Ele formou a sua orquestra com alguns colegas da Orquestra Sinfônica 
Brasileira e outros músicos e teve a ocasião de até apresentar obras de sua 
autoria e de colegas compositores (SANTORO, M., 2002, p. 104). 

É justamente neste período que Santoro inicia a composição do Choro 
Concertante para Saxofone tenor e Orquestra, que, conforme a partitura do 
rascunho inicial do concerto, tem como título: Concerto para Sax Tenor, (Para 
Rádio) e data de 1951.  

O rascunho inicial do Concerto para Sax Tenor e Orquestra de 1951. 

A partir da busca ao manuscrito autógrafo (partitura orquestral do concerto), 
foi descoberta uma nova fonte sobre a obra. Trata-se da partitura em que estão 
contidos os rascunhos iniciais do concerto, escritos por Santoro. Esta partitura foi, 
gentilmente, cedida por Gisele Santoro, através de pesquisa documental, em 
entrevista realizada no dia 31 de janeiro de 2014. O documento, que é datado de 1951, 
possui a assinatura do compositor, sendo a fonte mais antiga encontrada até o 
presente momento.  

Analisando a partitura, verifica-se que a mesma está inacabada, tendo sido 
concluída, posteriormente, quando distribuída para a partitura orquestral, já 
finalizada. Verifica-se que o rascunho inicial do concerto, (primeira partitura da 
obra), foi escrito até a segunda seção ‘Majestoso’, compasso 190. Com base nas fontes 
encontradas, comprovou-se que Santoro finalizou a obra, posteriormente, ao 
distribuir para a partitura orquestral. 

Observando o cabeçalho da partitura, nota-se uma informação importante: 
“Para Rádio”, o que leva a crer que o concerto foi escrito para ser tocado pela 
Orquestra da Rádio Clube do Brasil, local onde o compositor trabalhava na época.  

Na carta enviada à Cunha, em 28 de julho de 1952, o compositor descreve 
como era a Orquestra da Rádio Clube: 

A Orquestra de que disponho na Rádio Clube, é uma orquestra de câmara à 
qual poderia juntar um oboé ou uma flauta. Depende também da 
dificuldade da obra, pois disponho de apenas meia hora de ensaio para o 
programa de música de câmera. Quanto às obras de câmera pode mandá-
las que isso é fácil de arranjar quem as execute, isto é obras para piano e 
violino e piano, canto etc. Em relação às obras para orquestra, era 
necessário ter as partituras para mostrá-las aos maestros [...] (SANTORO, 
C., 1952).  

Analisando, ainda, a partitura do rascunho inicial do concerto, é possível 
observar que não consta dedicatória a nenhum saxofonista, porém, quando indagada 
sobre o motivo pelo qual o compositor escreveu um concerto para saxofone e 
orquestra, Gisele Santoro, esposa do compositor, comenta: 

A amizade com Quincas, provavelmente. Ele fez uma orquestra [...] de alto 
nível e deu o que tinha de melhor. Obviamente, que a orquestra da Rádio 
Clube fazia concertos eruditos, mas devia fazer música popular. Não tinha 
sentido contratar uma orquestra, para rádio que não fizesse, também, 
acompanhamento de música popular. E nisso, ele conheceu o Quincas. 
Talvez, tivesse conhecido até da época do ‘cinema’, ou da época que 
trabalhava na Sinfônica, ou na boite. Eu não sei de onde [...], mas eles se 
conheceram. Como o Quincas era um músico excepcional, deve ter pedido 
ao Claudio: Poxa, você não tem nada para sax? O Claudio aproveitou, fez e 
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deve ter aproveitado no LP. Um compacto desse tamanho (SANTORO, G., 
2014).  

O saxofonista mencionado por Gisele se chamava Joaquim Gonçalves 
Quincas, também conhecido como Al Quincas. Foi o primeiro intérprete a gravar a 
obra Choro Para Saxofone e Orquestra, em 1954, no LP Discos Independência 1001: 
Canto de Amor e Paz. Este fonograma registra o primeiro trabalho independente de 
Claudio Santoro, incluindo as obras Canto de Amor e Paz (1951) e Ponteio (1954).  

As poucas informações obtidas a respeito de Quincas provêm dos relatos dos 
músicos da época que conviveram com ele, dizendo que este era um reconhecido 
saxofonista do meio carioca e integrou o conjunto Os Copacabanas.  

Este conjunto instrumental atuou no começo da década de 1950 e gravou 
discos na gravadora Sinter. Em uma de suas formações tinha Quincas, no sax-tenor, 
Kuntz no clarinete, Wagner, no trompete, Gagliard, no trombone, Cid, na bateria, 
Paul Kern, no contrabaixo, Laerte no piano, e Popeye, no pandeiro [...]. Em 1954, 
gravaram os choros Flamengo, de Bonfíglio de Oliveira, Precoce, de Kuntz, e É você 
Kuntz? do compositor Moacir Santos (AZEVEDO; SANTOS; BARBALHO, 1982). 
Entre alguns dos trabalhos produzidos por Quincas estão o LP Cocktail para Dois e 
Boite para Dois.   

Em outro momento da entrevista, Gisele comenta da atuação de Santoro como 
violinista, na Orquestra do Cassino Copacabana, lugar onde, provavelmente, o 
compositor conheceu Quincas.8 

Ele tocou no cassino “Copacabana” e lá, ganhava em três dias o salário de 
um mês com a OSB. Como já era casado e tinha dois filhos, precisava 
sustentar a família. De manhã, trabalhava na orquestra, a tarde, tocava na 
rádio e à noite, no cassino. Tocava à noite inteira na boite e chegava em casa 
às 4 horas da manhã. Sentava-se ao piano, para compor e dormia em cima 
do mesmo. E as 9 horas da manhã, já tinha OSB. Tinha ódio de tocar ali 
(cassino), porque até maraca, se precisasse, ele era obrigado a tocar. Tinha 
uniforme e tudo. Aquilo era humilhação para ele! Lamentava o tempo 
perdido neste trabalho para viver (SANTORO, G., 2014).  

É difícil precisar local e a data exatos que o compositor e o saxofonista se 
conheceram, pois as bibliografias escritas sobre Santoro não fornecem informações 
específicas a respeito. O objetivo principal é saber que houve um vínculo entre eles, 
sendo esse o motivo pelo qual Santoro escreveu e lhe dedicou a obra Choro 
Concertante Para Saxofone Tenor e Orquestra. Gisele confirma:  

Ele conheceu o Quincas e o admirava muito [...] achava um virtuose no 
instrumento [...] não existiam muitas peças orquestrais para o [...] sax, era 
muito raro [...]. Ele se propôs a fazer isto para o Quincas e, por isso, a peça 
é muito difícil, inclusive porque, ele era virtuose (SANTORO, G., 2014).  

O LP Discos Independência 1001. Canto de Amor e Paz (1954).  

Em 1954, Israel Pedrosa cria a Discos Independência e lança a primeira 
gravação com orquestra sinfônica no Brasil.9 Sob a direção e regência de Claudio 
Santoro, o “LP Discos Independência 1001” tem como título uma das obras do 

 
8 Em conversa informal com o saxofonista Dulcilando Pereira, o Macaé, informou que Quincas 
trabalhou como saxofonista na Orquestra do Cassino Copacabana.  O fato de Claudio Santoro 
também ter tocado nesta orquestra supõe que os dois tenham se conhecido lá. 
9 Israel Pedrosa, natural de Jequitibá, Minas Gerais foi professor, escritor, pintor, empresário, 
ilustrador, gravador e crítico de artes visuais (PEDROSA, 2015). 
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compositor, chamada Canto de Amor e Paz. Além disso, estão incluídas as obras 
Ponteio e o Choro Para Saxofone e Orquestra, com o solista Joaquim Gonçalves, o 
Quincas (SANTORO, 1954/2020).  

No verso do LP, há nota sobre a obra:  

Esta peça, uma das prediletas do compositor, se caracteriza, 
principalmente, pela admirável comunicabilidade da linha melódica. O belo 
solo de saxofone desenvolve um tema altamente cantábile, que, pelo seu 
ritmo e construção, se integra plenamente na atmosfera da música popular 
brasileira (Op. cit.). 

Foram obtidas poucas informações sobre este fonograma. As fontes 
encontradas durante a pesquisa apenas citam sua realização, mas não dão detalhes 
específicos sobre o projeto artístico, como é o caso do sítio virtual do compositor 
(SANTORO, 2020) e o catálogo publicado em Mariz (1994, p. 83).  

Segundo as palavras de Gisele Santoro, Claudio Santoro afirmou que aquele 
era o primeiro LP de música erudita do país (feito com orquestra sinfônica) e, 
questionada sobre a impressão que o compositor tinha sobre Quincas, disse: “— 
Quincas era um saxofonista brilhante!”. 

O Catálogo de Obras/1966.  

O Catálogo de Obras encontrado no acervo do Centro de Estudos 
Musicológicos Claudio Santoro, da UNB, nos forneceu uma informação pouco 
divulgada, sugerindo que a primeira audição da obra ocorreu no dia 20 de junho de 
1952,10 com o solista Quincas ao saxofone, regência do autor Claudio Santoro, junto 
à Orquestra da Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro. A gravação aconteceu dois 
anos depois, em 1954, sob a regência do autor, tendo como solista Quincas (Rio de 
Janeiro, “Independência” -1º. LP de música erudita brasileira gravado no Brasil).  

Unindo as informações do catálogo de 1966, verifica-se que a estreia do 
concerto, no ano de 1952, coincide com a mesma data encontrada nas partes de 
saxofone e dos instrumentos de orquestra.  

Tais informações confirmam a hipótese anterior de o concerto ter sido escrito 
para o saxofonista Quincas, confrontando, também, a informação do catálogo 
publicado em Mariz (1994), e do sitío virtual do compositor, que remete a estreia do 
concerto ao ano de 1953. 

Como procedimento metodológico realizou-se o cotejamento e análise aos 
documentos pessoais do compositor, tais como: correspondências, entrevistas, 
recortes de jornais da época, catálogos, fonogramas e partituras. Em 1954, a obra é 
gravada no primeiro LP do compositor, Canto de Amor e Paz, tendo como solista o 
saxofonista Joaquim Gonçalves Quincas. A busca pelas fontes primárias surge então 
como uma necessidade do intérprete- pesquisador em reconstruir a historicidade da 
obra, que ao ter contato com essas fontes enriquece sua performance tendo subsídios 
para apoiar suas decisões interpretativas. 

Os eventuais problemas encontrados entre o intérprete e o texto (a 
partitura).  

Nesta seção são analisados os “erros textuais” encontrados na partitura da 
obra Choro Concertante para Saxofone, buscando entender se tais “erros” podem ter 

 
10 Gisele Santoro, em entrevista de 31/01/2014, afirma que o Catálogo de Obras de 1966 foi feito e 
revisado por ela, junto ao compositor e marido Claudio Santoro. 
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algum impacto para a tomada de decisões por parte do intérprete na sua elaboração 
interpretativa da obra. De acordo com Figueiredo (2012, p. 102): “os erros textuais 
podem ser cometidos por copistas, editores, ou pelo próprio compositor”.  

As partituras da obra Choro Para Saxofone e Orquestra, obtidas durante o 
processo de pesquisa, foram analisadas a seguir, de forma a compará-las com a fonte 
primária (manuscrito autógrafo da grade orquestral), destacando os “erros textuais” 
encontrados nas versões posteriores do concerto e verificando o impacto destes para 
a performance do solista.  

As partituras do Choro Para Saxofone e Orquestra: Manuscrito 
Autógrafo 

A partitura do Manuscrito Autógrafo foi, gentilmente, cedida por Gisele 
Santoro, em 31 de janeiro de 2014, através de pesquisa de campo. Não consta data 
de composição e foi a primeira partitura feita da grade orquestral. Apresenta o título 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, título este que, conforme 
averiguado, sofreu modificações com o decorrer do tempo em partituras posteriores, 
gravação realizada pelo compositor, publicações em catálogos e edição feita pela 
ABM, em 2003. 

Ao examinar o manuscrito, foram encontradas rasuras e anotações nas 
margens e rodapé, que supostamente foram ideias e sugestões interpretativas 
desenvolvidas pelo compositor, utilizadas ou não. É o caso de um “novo final”, em 
que aparece contendo novo material melódico na parte do solista. Esse novo material 
encontrado supõe-se ser o esboço de uma ideia que o compositor teve, para a parte 
final do concerto. Por algum motivo, este material melódico não foi desenvolvido por 
Santoro, como é observado em trecho rabiscado pelo autor.   

Na seção Majestoso, por exemplo, (c. 199), observa-se uma informação 
relevante para o intérprete. Supõe-se que o compositor tenha pensado a reexposição 
feita pelo solista para ser tocada uma oitava acima, na região superaguda do 
saxofone, conforme observado na grade orquestral tornando essa passagem 
“virtuosística”, por se tratar de uma região de difícil controle de execução e afinação.  

Não há como saber, precisamente, se a linha de oitava grafada na partitura da 
grade vale também para o saxofone. Há duas hipóteses neste caso: a primeira leva 
em consideração a gravação do saxofonista Quincas, que toca o trecho sem oitavar. 
Supõe-se que o mesmo possa ter combinado com o compositor fazer desta forma. A 
segunda leva em consideração o artifício do compositor em usar a reexposição do 
tema uma oitava acima pelo saxofonista, conferindo o tutti orquestral, já de grande 
densidade, um novo brilho e colorido, que valoriza e evidencia a orquestração. Tais 
informações são valiosas, pois podem estabelecer uma conexão entre intérprete e   
compositor, despertando no primeiro uma “ideia musical” contida no texto 
autógrafo, que, por ter sido suprimida na edição prática de 2003 (SANTORO, 2003), 
priva o intérprete de conteúdo importante para a interpretação.  

Por isso, é importante que o intérprete consulte os manuscritos autógrafos 
sempre que for possível. Através dessa prática, ele pode identificar os detalhes que 
diferenciam cada texto (partitura).  

Parte de Saxofone e dos Instrumentos de orquestra (1952) 

As partes do solista e a dos instrumentos de orquestra foram encontradas no 
acervo mantido pela família e no arquivo musical da ABM (SANTORO, 2003).  
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Estas partes apresentam o título de Fantasia Concertante e são datadas de 
1952. Provavelmente, foram utilizadas para a estreia da obra. Com relação à parte de 
saxofone, carimbada com as informações Sacha Matikoff, [...] Rio de Janeiro, trata-
se de uma cópia feita a partir do material da grade orquestral (manuscrito autógrafo). 
Tanto a parte de saxofone e quanto a dos instrumentos de orquestra foram feitas pelo 
mesmo copista, pois apresentam a mesma caligrafia musical.  

A parte de Saxofone da edição da Academia Brasileira de Música (ABM 
2003) 

No ano de 2003, a Academia Brasileira de Música editou a partitura do Choro 
Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra com o título de Fantasia Concertante 
para Sax Tenor e Orquestra. As partituras encontradas no acervo da ABM, que 
supostamente foram utilizadas pelo editor para a realização da partitura orquestral, 
no ano de 2003, são as cópias das partes dos instrumentos de orquestra de 1952 e do 
manuscrito autógrafo (grade orquestral). Provavelmente, por isso, o editor escolheu 
o título Fantasia Concertante. 

Conforme foi verificado, esta edição apresenta uma série de erros textuais, não 
se mostrando fiel à fonte autógrafa. De acordo com Figueiredo (2004, p. 50), “a 
Edição Prática, também chamada de Didática, é destinada exclusivamente a 
executantes sendo baseada em uma única fonte, na verdade qualquer fonte, com 
utilização de critérios ecléticos para atingir seu texto”. O autor acrescenta ainda que 
a “ausência de aparato crítico impede o conhecimento acerca de qual fonte foi 
utilizada, e o porquê, além de ser tornar impossível apontar e esclarecer as 
intervenções e critérios do editor-revisor”. Sobre o uso das edições práticas, Martins 
(2007, p. 177) comenta: “o intérprete na maioria das vezes recorre à edição prática 
devido à facilidade de acesso e ao imediatismo que há na preparação do repertório”.  

O imediatismo e a facilidade de acesso às edições práticas têm impacto 
decisivo sobre uma performance de alto nível, uma vez que elas podem distorcer a 
fonte autógrafa, influenciando o intérprete a tomar determinadas decisões 
interpretativas divergentes do pensamento musical do compositor. É o caso 
observado aqui da edição feita pela ABM, em 2003.  

Os erros textuais encontrados na parte de saxofone da edição da ABM 
(2003) 

Comparando o manuscrito autógrafo (grade orquestral) com a edição da parte 
de saxofone da ABM de 2003, foram encontrados vários erros textuais nesta. A 
análise comparativa feita a seguir evidencia os citados erros, comentando o impacto 
disso na performance do saxofonista.  

Para a elaboração deste artigo, foi possível selecionar apenas alguns exemplos 
da Dissertação visto o espaço disponível para a publicação. Para consultar os outros 
exemplos ver Santos (2015).   

Durante a análise das partituras observou-se também diferenças na 
numeração dos compassos de ambas as partituras, a partir da Cadência. O 
manuscrito autógrafo apresenta a seção Majestoso começando no c. 100, enquanto 
a Ed. ABM 2003 indica c.98.  

A falta de ligadura no compasso 14 (Figura 1b), da Ed. ABM 2003, leva o 
saxofonista a articular a nota Mi 4 do primeiro grupo de quiálteras, alterando o ritmo 
pretendido pelo compositor (Figura 1a), e o efeito sonoro da falta da ligadura 
interfere no “legato” da frase, que vem sendo sustentado pela nota Mi. 
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Na Ed. ABM 2003 (c. 18), verifica-se a primeira colcheia do grupo de 
quiálteras, constando a nota Ré natural (Figura 2b) que está errada, haja vista que a 
partitura do manuscrito autógrafo apresenta a nota correta, ou seja, Ré bemol 
(Figura 2a). 

 

Figura 1 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 14) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 14). Os erros textuais estão destacados em cor. 

 

Figura 2 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 18) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 18). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na partitura da ABM, a ausência da dinâmica decrescendo e a informação “à 
1” privam o saxofonista de conteúdo interpretativo importante (Figura 3b).  Por um 
lado, se o intérprete tocar o diminuendo na nota Dó, como grafado na versão 
autógrafa (Figura 3a) auxiliará o ouvinte na escuta do solo de oboé, que logo é 
repetido com mesmo material motívico pelo flautim (c. 24-27). Esse colorido 
timbrístico permite criar interesse para o ouvinte, enfatizando o surgimento de novo 
material temático. Além disso, é provável que Santoro tenha usado o termo “à 1” para 
se referir à pulsação. O correto é “em 1”. O termo (“a 1”, “a 2”, “a 3” etc.) se refere ao 
número de instrumentistas que deverão tocar naquele momento. A figura rítmica 
tocada pelas cordas graves e fagotes (c. 24) sugere, também, uma pulsação do 
compasso 3/4 em “1”, o que seguramente resultará um efeito de leveza e maior 
fluidez na frase que inicia com o sax (c. 28). 

 

 

Figura 3 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 24-26) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 24-26). Os erros textuais estão destacados em cor. 
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Figura 4 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 38-40) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 38-40). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Nos compassos 38, 39 e 40, da partitura do manuscrito autógrafo (Figura 4a) 
consta sinal de intensidade ‘decrescendo’, enquanto na versão da partitura da ABM, 
‘crescendo’ (Figura 4b).  Este erro textual induzirá o intérprete a realizar a dinâmica 
oposta da escrita pelo compositor, já que a partir do c. 38 surge o solo apresentado 
pela flauta com material motívico importante. 
 

 

Figura 5 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, Cadência) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, Cadência). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Faltam a dinâmica piano (p) e articulação de tenuta na nota Ré 5, da Ed. ABM 
2003, privando o saxofonista de conteúdo interpretativo relevante para a sua 
performance (Figura 5). 

 

 

Figura 6 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 120) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 118). Os erros textuais estão destacados em cor. 

A Figura 6 mostra a diferença quanto à articulação na colcheia Si natural e na 
semicolcheia Dó sustenido, da Ed.ABM 2003. A articulação de staccato na primeira 
colcheia Si aproxima ao estilo popular e pode ser mais adequada para a execução. O 
problema é que esta proposta de articulação foi formulada sem essa preocupação ou 
pelo menos não consta na Edição ABM o critério adotado pelo editor. Já, o stacatto 
na semicolcheia Dó sustenido (Figura 6b) não contribui para a ideia de hemíola feita 
pelo compositor (Figura 6a), onde é observado o tempo forte no segundo tempo do 
compasso ternário. Por isso, supõe-se que Santoro tenha grafado à articulação de 
tenuta para indicar apoio na nota Dó sustenido. Falta acentuação (>) na nota Dó 
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natural, da Ed. ABM 2003 (Figura 7b). Conforme observado no manuscrito 
autógrafo (Figura 7a), verifica-se o acento responsável por enfatizar a articulação do 
grupo de semicolcheias de três em três. 

 

Figura 7 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 125) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 123). Os erros textuais estão destacados em cor. 

 

Figura 8 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 126) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 124). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Verifica-se o erro textual na nota Mi sustenido, do compasso 124, da Ed. ABM 
2003 (Figura 8b), já que na versão autógrafa a segunda semicolcheia do segundo 
tempo é grafada como Ré sustenido (Figura 8a). A partir da análise harmônica, 
verificou-se que o acorde presente no segundo tempo do compasso é um Fá sustenido 
menor com sétima, onde o clarinete reforça a quinta do acorde tocando um Dó 
sustenido de efeito. Portanto, a nota correta é Ré sustenido (transcrito para o sax).  

 

Figura 9 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 129-130) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 127-128). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Nos exemplos musicais acima, os compassos 127 e 128, da Ed. ABM 2003 
(Figura 9b) apresentam a nota Dó natural, enquanto no manuscrito autógrafo é Dó 
sustenido (Figura 9a). 
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Figura 10 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 135) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 2003, 

c. 133). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na Figura 10 também há nota divergente na última semicolcheia do grupo, 
compasso 133, pois a partitura da Ed. ABM 2003 grafa Ré natural (Figura 10b), já o 
manuscrito autógrafo Ré sustenido (Figura 10a). 

Na Ed. ABM 2003 falta a linha de 8ª dos compassos 188 a 190.  Falta, ainda, 
no compasso 189 a informação de “rall.” e, no compasso 190, a colcheia Ré 5 é uma 
semínima em vez de colcheia, além de estar faltando a indicação da dinâmica 
fortíssimo (ff) (Figura 11b). Tais indicações interpretativas estão presentes no 
manuscrito autógrafo (Figura 11a). Na gravação com o saxofonista Quincas, observa-
se que o mesmo toca o trecho uma oitava acima realizando, ainda, o rallentando. 

 

Figura 11 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 190-192) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 188-190). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Na partitura do manuscrito autógrafo (Figura 12a), verifica-se a linha de 8ª 
sobre o tema da reexposição da seção Majestoso (c. 199-208). Não há como saber 
precisamente se o saxofonista também deve tocar o trecho uma oitava acima. Por 
isso, tal indicação foi colocada aqui como opcional por haver duas leituras possíveis 
sobre a passagem. A primeira leva em conta o artifício do compositor usando a 
reexposição do tema uma oitava acima pelo saxofonista, conferindo ao tutti 
orquestral, já de grande densidade, um novo brilho e colorido de timbre, valorizando 
e evidenciando a orquestração. Esta ideia musical é corroborada pelo crescendo e a 
linha de oitava realizados nos compassos 190 a 192 da parte de sax e da orquestra. Já 
a segunda leitura leva em consideração o fonograma da obra realizado pelo 
compositor, regente nesta ocasião e o saxofonista Quincas. É observado que o solista 
toca o trecho aqui analisado, sem oitavar. A hipótese é que os dois tenham 
combinado fazer desta forma. 
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Figura 12 - Comparação entre os excertos a) Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra, 
(SANTORO, 1951, c. 199-208) e b) Fantasia Concertante para Sax Tenor e Orquestra (SANTORO, 

2003, c. 197-206). Os erros textuais estão destacados em cor. 

Neste caso, há de se considerar também que tocar uma oitava acima é 
ultrapassar a extensão normal do instrumento (Si bemol 2 – Fá sustenido 5). Pois 
nem todos os saxofonistas tocam com naturalidade na região superaguda, supondo 
ser a indicação do compositor opcional devido a esta dificuldade técnica.11 O outro 
motivo pode estar relacionado com a linha de oitava colocada no compasso 199 ao 
208, sendo possível também que esta indicação sirva apenas para as cordas 
(violinos), como na primeira aparição desta seção.  

Quanto às dinâmicas ‘fortíssimo’ (ff) e os sinais de intensidade ‘crescendo’ e 
‘decrescendo’, observa-se que não se encontram na partitura da Ed. ABM 2003 
(Figura 12b), deixando de fornecer informação interpretativa importante para o 
saxofonista. 

Quanto ao andamento da obra, constata-se na partitura do manuscrito 
autógrafo a indicação Allegro (110), enquanto na Ed. ABM 2003 é incluído somente 
o indicativo Allegro. Embora a questão metronômica seja algo subjetivo e variável, a 
informação contida na fonte autógrafa poderia estar presente Ed. ABM.     

Diante de tal análise, observou-se que a partitura da Ed. ABM 2003 apresenta 
uma série de erros textuais que interferem na leitura e na performance do intérprete 
sobre a obra. A falta de aparato crítico nesta edição prática acaba por torná-la não 
confiável, infiel à escrita do compositor. O fato de se chocar com a fonte primária por 
si próprio não pode ser considerado condenável. Havendo critério e justificativa, é 
possível discordar do manuscrito autógrafo, claro se esta for a intenção. Sobre a 
importância de se buscar uma fonte de consulta para o estudo comparativo entre as 
edições, Fraga comenta:  

Ao estabelecer uma boa fonte de consulta da obra em questão, o seu estudo 
detalhado e o trabalho de comparação com a edição são fundamentais para 
a definição de um texto musical satisfatório como referência inicial. 
Entretanto, após eliminar do texto eventuais duplicidades de sentido e 
mesmo erros de edição, é necessário compreender as estruturas presentes 
na obra, bem como a maneira como elas interagem (FRAGA, 2008, p. 10). 

Como procedimento metodológico desta pesquisa, realizou-se a transcrição 
da parte de saxofone, extraída da grade orquestral (fonte primária) estabelecendo, 

 
11 Alguns compositores como Alexander Glazunov (1890-1962) e Jacques Ibert (1865-1936) 
costumavam indicar essas passagens oitava acima, como opcionais, conforme exemplo o Concerto 
para Saxofone Op. 109 (1934) e o Concertino da Camera para saxofone alto e onze instrumentos 
(1935).  
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assim, um texto coerente com o manuscrito autógrafo, pois acredita-se que deva 
haver um diálogo entre o compositor e o intérprete durante a performance.  

Considerações Finais 

A primeira seção contribuiu na abordagem das fontes primárias, através da 
análise de documentos pessoais do compositor, tais como: correspondências, 
entrevistas, recortes de jornais da época, catálogos, dentre outros, facilitando o 
entendimento sobre a trajetória do compositor, desde a composição da obra, até sua 
estreia, em 1952.  

Do ponto de vista musicológico, trouxe novas informações sobre o período no 
qual o compositor trabalhou como diretor musical nas orquestras da Rádio Tupi e 
Clube do Brasil. Esta fase não costuma ser muito detalhada por biógrafos, devido à 
extensa trajetória artística de Claudio Santoro. A pesquisa às fontes primárias do 
compositor nos revelou dados inéditos, ainda em fase de organização no seu acervo, 
na UNB (Universidade de Brasília).  

A entrevista realizada com Gisele Santoro permitiu entender um pouco da 
relação de amizade entre o compositor e o saxofonista Quincas, primeiro intérprete 
a estrear, em 1952 a obra, gravando-a em 1954. Além disso, comprovou as hipóteses 
anteriores sobre o motivo que levou Santoro a escrever um concerto para saxofone e 
orquestra.  

A segunda seção investiga as partituras referentes à obra, entre elas o 
manuscrito autógrafo (grade orquestral), parte de saxofone e instrumentos de 
orquestra, de 1952, bem como a edição ABM (2003). A partir da análise comparativa 
entre a grade orquestral (manuscrito autógrafo) e a edição ABM 2003, foi verificado 
nesta uma série de erros textuais.  

Ficou constatado que tais erros trazem impacto sobre a performance do 
saxofonista, na medida em que os mesmos influenciam na leitura do intérprete. A 
partir desta análise, foi extraída uma parte de saxofone, da grade orquestral, a fim de 
obter um texto fidedigno com as intenções do compositor. 

Cabe ressaltar também que no capítulo 3 de sua Dissertação o autor do 
presente trabalho realiza um estudo interpretativo da obra Choro Concertante, 
gerando como resultado uma edição comentada (parte de sax) que sintetiza uma 
proposta interpretativa para o concerto. Defende-se a postura do intérprete como um 
recriador da obra. Para além dos limites do presente artigo, fica sugerida a consulta 
(SANTOS, 2015). 

No ano de 2019, comemorou-se o centenário do compositor brasileiro Claudio 
Santoro, onde o autor do presente trabalho teve a oportunidade de interpretar 
novamente a obra, só que agora em um concerto duplo junto à Orquestra Sinfônica 
do Espírito Santo, no Teatro Glória, com a regência do maestro Helder Trefzger.  

Mais do que nunca, o legado deixado pelo compositor, a partir de suas obras, 
continua vivo ecoando pelo país como um sopro de esperança retratando os ideais 
que ele tanto acreditava: de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Deste modo, esta pesquisa visa contribuir ao intérprete novos caminhos e 
alternativas para a elaboração interpretativa de uma obra musical, assumindo 
também a importância de preservação da cultura brasileira, ao resgatar, para o 
público, a obra Choro Concertante para Saxofone Tenor e Orquestra.  
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