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A Relação H em transformações tetrádicas de 
estruturas simétricas 

 
Carlos de Lemos Almada 

carlosalmada@musica.ufrj.br 
 
Resumo: Parte do corpo teórico do Sistema PK de transformações harmônicas (ALMADA, 2017a-b),             

este artigo examina operações transformacionais especiais, denominadas "relações H". Duas          

operações são definidas como H-relacionadas quando, a despeito de envolverem duplas de acordes e              

intervalos de fundamentais distintos, compartilham o mesmo código J, que consiste em um número              

inteiro que identifica precisamente a operação envolvida. Dentro de um total de 615 operações              

transformacionais possíveis no Sistema PK, 18 são H-relacionadas. O artigo examina tais casos,             

classificando-os de acordo com as configurações de simetria envolvidas, apresentando ainda o            

algoritmo idealizado para contornar o problema da identificação das operações nessas situações, o que              

foi decisivo para a implementação definitiva do programa de análise. 

 

Palavras-chave: Teoria transformacional. Sistema PK. Simetria em acordes de sétima. 

 

1. Introdução 

 

Este artigo é parte de uma proposta teórica original dedicada à           

expansão das teorias Neo-riemanniana e Transformacional, formando o que é          

denominado Sistema PK. Tomando como base o Sistema de Transformações          

Cromáticas proposto por David Kopp (2002), destinado ao mapeamento das          

transformações entre tríades perfeitas, o Sistema PK abrange o estudo e identificação            

de relações entre tétrades recorrentes em música popular, classificadas em 8           

subqualidades acordais (X7M, X7, X7(b5), X7(#5), Xm7, Xm7(b5), Xo7 e Xm(7M)).           
1

Aplicações práticas da teoria vêm sendo realizadas em uma pesquisa em nível de             

Iniciação Científica, voltada para análise de dois repertórios em música popular: (1)            

da integral do cancioneiro de Antônio Carlos Jobim (KÜHN etal, 2017a); (2) do             

álbum Sgt.Pepper's Lonelly Heart Club Band, da banda britânica The Beatles           

(KÜHN etal, 2017b). O presente estudo foi precedido por descrições de outros            

aspectos teóricos , contemplando seus fundamentos, premissas e elementos básicos          

(ALMADA, 2017a), bem como representações geométricas das configurações        

tetrádicas e de suas possíveis inter-relações, o que motivou a criação de uma Tonnetz              

sobre a qual são projetadas as operações PK (ALMADA, 2017b).  

O escopo deste artigo é voltado para o exame de um tópico específico             

dentro do sistema, a saber, as singularidades resultantes do emprego de certas            

operações transformacionais que envolvem configurações simétricas, caracterizando       

o que é classificado como "relações H". Seu entendimento, no entanto, requer a             

apresentação de alguns conceitos centrais, o que é contemplado nas próximas seções            

do artigo. 

 

2. A estrutura básica do sistema PK 

 

O sistema PK consiste basicamente em um grupo de 8 tétrades e suas             

possíveis inter-relações, denominadas operações transformacionais PK. Neste       

contexto, entende-se por operação transformacional uma função que transforma uma 

1 O assunto será retomado mais adiante. 
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determinada tétrade A em uma tétrade B de tal maneira que pelo menos uma nota               

seja mantida em comum durante o processo (Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Representação genérica de uma operação PK (a); exemplo considerando a transformação 

da tríade C na tríade F (b). Adaptado de ALMADA (2017a, p.22). 

 

 

O elemento material do sistema é formado pelo grupo das 8 tétrades,            

selecionadas por serem consensualmente as mais empregadas em gêneros musicais          

populares em que acordes com cardinalidade 4 são normativos (o que inclui blues,             

jazz, bossa nova e grande parte da chamada música pop). No sistema, tais tétrades              

são definidas por suas sub-qualidades (considerando "qualidade" como a distinção          

entre maior e menor, estabelecida pelo intervalo entre fundamental e terça) e            

identificadas pelas letras finais do alfabeto, em ordem inversa (maiúsculas são usadas            

para tétrades maiores e minúsculas para as menores), como mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - As 8 sub-qualidades de tétrades do sistema PK, incluindo exemplos. Adaptado de 

ALMADA (2017a, p.24). 

 

 

As representações geométricas das 8 tétrades PK como polígonos         

circunscritos no espaço cromático em módulo 12 (em sua clássica representação           

clockface) é mostrada na Figura 2.  
2

2 A finalidade de tais representações será explicitada oportunamente. 
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Figura 2 - Representações geométricas em clockface das 8 tétrades PK, plotadas a partir da 

fundamental Dó (classe de altura "0"): maior com sétima maior (Z); dominante (Y); "sexta-francesa" 

(X); dominante aumentado (W); menor com sétima (z); meio-diminuta (y); sétima diminuta (x); 

menor com sétima maior (w).  
3

 

Uma dificuldade inicialmente encontrada no desenvolvimento do       

sistema foi o mapeamento e notação das operações transformacionais entre as 8            

sub-qualidades, considerando o grande número de possibilidades: enquanto existem         

13 alternativas entre tríades, no caso das 8 tétrades o total se eleva a 615. Uma                

solução para o problema foi dividir as operações em classes (nas quais são mantidas              

basicamente as categorias criadas por Kopp), subclasses e operações específicas.   
4

A notação de uma operação PK é realizada a partir da seguinte fórmula             

(Figura 3): 

 

 

Figura 3 - Notação de uma operaçõe PK genérica (a); alguns exemplos (b). Adaptado de  (2017a, 

p.28). 

3 A visualização geométrica das tétrades torna ainda mais evidente o pareamento das tétrades              

maiores/menores: Z/z formam trapézios regulares; Y/y são equivalentes por reflexão (o que            

corresponde à inversão intervalar de suas estruturas); X/x são polígonos com quatro ângulos retos;              

W/w distinguem-se dos demais por apresentarem dois lados iguais consecutivos com 4 unidades de              

comprimento (ou seja, terça maior). Esta característica é bastante significativa, considerando o aspecto             

das relações H, como será visto mais adiante. 
4 Para uma discussão detalhada sobre o sistema de operações PK, ver ALMADA (2017a). 
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O vetor J (vJ) é um recurso empregado para a implementação           

computacional do sistema como um programa de análise assistida. É estruturado em            

formato binário com 16 entradas (i.e., 16 bits – 0 ou 1), que contêm informações               

necessárias para descrever uma dada operação transformacional (ou seja, as          

qualidades dos acordes envolvidos, a distância intervalar entre suas fundamentais e o            

número e funções de notas mantidas em comum). Quando decodificado em formato            

decimal (o que é denominado código J, ou cJ), produz um número inteiro unívoco              

que visa a identificar precisamente a operação envolvida. A Figura 4 apresenta a             

estrutura genérica de vJ e um exemplo musical. 

 

 

Figura 4 - Estrutura genérica do vetor J (a); exemplo de aplicação da operação SzX, envolvendo o 

encadeamento Cm7-B♭7(♭5), formando os respectivos vJ e cJ (b). Adaptado de  (2017a, p.29). 

 

3. A relação H 

 

Durante o processo de classificação das 615 operações e atribuição de           

seus respectivos vetores e códigos, foi constatado que 16 duplas e dois trios de              

operações distintas compartilhavam valores J (i.e., código e vetor) o que, como            

posteriormente observado, é consequência da combinação de dois fatores: estruturas          

acordais em algum grau de simetria interna e certas distâncias intervalares especiais            

entre as fundamentais dos acordes envolvidos. Tal tipo raro de situação foi nomeado             

"relação H". Assim, operações PK são definidas como H-relacionadas quando, a           

despeito de envolverem encadeamentos de acordes distintos, compartilham os         

mesmos vJ e cJ. As relações H podem ser de duas classes básicas: binária (quando               

envolve uma dupla de operações PK, denominadas "A" e "B") ou ternária (no caso de               

três operações). A relação H mostra-se, portanto, análoga à conhecida relação Z, da             

Teoria dos Conjuntos de Classe de Altura (FORTE, 1973) que, no caso, pareia             

diferentes formas primas de conjuntos de classes de altura que possuem mesmo            

vetor intervalar (icv). Uma relação H pode ser classificada basicamente como binária            

(quando envolve uma dupla de operações PK) ou ternária (no caso de três operações,              

"A", "B" e "C"). O Quadro 2 apresenta as 16 relações H binárias do sistema.  
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Quadro 2 - Relações H binárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H relacionadas (A/B) 

e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

Para um melhor entendimento da questão, a Figura 5 seleciona o           

primeiro dos casos binários para um exame detalhado. 

 

Figura 5 - Detalhamento das operações H-relacionadas S*Xy e R Xy, informando seus vetores e 

códigos J compartilhados. Linhas tracejadas indicam diferenças intervalares de trítono. 

 

A simetria envolvendo a dupla de encadeamentos fica evidente, no caso           

resultante da divisão da oitava em duas partes iguais (trítono). O intervalo está             

presente não apenas entre as fundamentais dos acordes de resolução (B♭Ø e EØ
),             
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quanto entre as notas-funções de ambas as tétrades, em cada caso, revelando um             

perfeito espelhamento. 

Bem menos comuns (apenas 2 ocorrências), as relações H ternárias são           

apresentadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Relações H ternárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H relacionadas 

(A/B/C) e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

A Figura 6 detalha o primeiro caso, revelando uma nova situação de            

simetria. Desta vez, sendo uma relação tripla, observa-se uma divisão da oitava em             

três partes iguais, o que resulta em um arpejo de tríade aumentada. 

 

 

Figura 6 - Detalhamento das operações H-relacionadas  s wW, r wW e F+wW, informando seus 

vetores e códigos J compartilhados. Linhas tracejadas indicam arpejo de uma tríade aumentada. 

 

A partir disso, foi possível criar uma tipologia para as relações H,            

resumida no Quadro 4. O quadro apresenta as seguintes informações: (a) tipo (três             

casos); (b) sub-tipos (que dependem das sub-qualidades tetrádicas envolvidas); (c)          

classe (binária ou ternária); (d) número de notas comuns (duas ou três); (e-f) casos              

(considerando aqueles apresentados nos Quadros 2 e 3) e total; (g-h) notas-funções            

mantidas nos acordes A e B; (i) intervalo(s) entre as notas comuns. Neste ítem, como               

se observa, há apenas duas possibilidades, com a subdivisão da oitava em duas             

(trítono) ou três (arpejo de tríade aumentada) partes iguais, confirmando o que foi             

ilustrado nas Figuras 5 e 6. 
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Quadro 4 - Tipologia das relações H ternárias, informando cJ e vJ compartilhados, operações H 

relacionadas e respectivos exemplos, a partir da fundamental Dó. 

 

 

 

Outra perspectiva relevante é considerar as sub-qualidades dos acordes         

H-relacionados, tanto os referenciais (i.e., na posição de "acorde A") quanto os            

transformados ("acorde B"). A Figura 7 resume as possibilidades existentes. 

 

 

 

Figura 7 - Sub-qualidades tetrádicas envolvidas em relações H. Setas indicam conexões . 

 

As seguintes observações podem ser listadas: 

● A sub-qualidade X ("sexta-francesa") é a mais empregada como         

referencial em relações H (4 alternativas de transformação), o que se           

explica pela ambiguidade de sua estrutura interna; 

● Sub-qualidades Z, Y, z e y não são usadas como referenciais em            

quaisquer casos; 

● A sub-qualidade W ("dominante com quinta aumentada") é a que          

apresenta maior recorrência como acorde transformado (3 casos). Tal         
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proeminência não resulta, ao contrário do que acontece em X ou x            

(tétrade diminuta), de uma organização intervalar simétrica, mas do         

fato de conter um arpejo de tríade aumentada (o mesmo acontece com a             

sub-qualidade w). Ou seja, a relação de simetria neste caso está           

inserida na estrutura acordal; 

● Z e z não ocorrem como tétrades transformadas. Na verdade, são as            

únicas sub-qualidades não envolvidas em relações H, o que se deve por            

certo às suas respectivas estruturas assimétricas (a assimetria torna tais          

acordes como ideais pontos de estabilidade, como se observa aliás na           

prática comum da música popular). 

 

Uma perspectiva complementar das configurações simétricas inerentes       

em relações H pode ser obtida através de representação geométrica das tétrades            

envolvidas (c.f. Figura 2). A Figura 8 apresenta, como ilustração, um caso de cada              
5

tipo listado no Quadro 4, exemplificados a partir da fundamental referencial Dó            

(classe de altura "0"). 

 

 

 

Figura 8 - Representação geométrica de três casos de relações H, considerando os tipos e sub-tipos 

listados no Quadro 4. Círculos pretos destacam vértices/notas em comum . 

 

Embora se trate de uma questão de grande interesse no estudo da            

simetria na organização de alturas, a relação H representa, pragmaticamente, um           

sério problema para a implementação computacional do sistema PK. Tal problema           

consiste especificamente na impossibilidade de se atribuir um índex único a cada            

operação do sistema, já que aquelas H-relacionadas são ambiguamente identificadas          

pelos mesmos vetor e código J. Em outros termos, a existência da relação H, ainda               

que considerando sua baixa ocorrência, diante do total dos casos (6,2%), ameaçava            

inviabilizar a própria implementação computacional.  

5 Representações geométricas de aspectos musicais (especialmente relações de altura) têm se tornado             

um tópico de estudo bastante recorrente nos últimos tempos, especialmente envolvendo configurações            

simétricas. Ver, por exemplo, ROCKWELL (2009), TYMOCZKO (2011) e VISCONTI & SALLES            

(2016). 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 12 

 



A Relação H em transformações tetrádicas de estruturas simétricas 
 

No entanto,uma solução bastante simples para o problema foi         

encontrada a partir do estabelecimento de fatores multiplicadores diferenciados         

(simbolizados por f) para os cJs de operações H-relacionadas. Desse modo, fica            

assegurado que nenhuma duplicação de índices aconteça. Assim, há três valores f            

possíveis a ser aplicados aos códigos J de operações H-relacionadas: f = 1 (para a               

primeira das operações envolvidas, "Op.A"), f = -1 (para a segunda operação, "Op.B")             

e f = 10 (para terceira operação, "Op.C", nos casos de classe ternária). Os Quadros 5 e                 

6 atualizam as informações presentes nos Quadros 2 e 3, com a diferenciação das              

duplas (e triplas) H a partir da aplicação dos convencionados fatores f. 

 

Quadro 5 - Novos cJ para operações H-relacionadas de classe binária. 

 

 

 

Quadro 6 - Novos cJ para operações H-relacionadas de classe ternária. 

 

 

 

O espaço das operações PK, considerando as associações a seus          

respectivos cJs é mostrado na Figura 9. O retângulo central – tendo f=1 –              

corresponde à quase totalidade das operações do sistema (abrangendo aquelas que           

não apresentam relação H e os casos "A" das H-relacionadas). Os casos "B"             
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encontram-se na porção negativa do eixo y (f = -1), com os dois únicos casos "C"                

ocupando o espaço acima da área (f = 10). 

 

 

 

Figura 9 - Espaço das 615 operações PK (eixo x), considerando os índices cJ (eixo y). Por uma questão 

de simplicidade, os valores estão fora de escala 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo examina as relações H, um aspecto específico da teoria do            

Sistema PK, que são derivadas de configurações simétricas (de várias naturezas) que            

emanam de certas transformações tetrádicas. Motivado por uma necessidade de          

cunho prático – a dicionarização das operações transformacionais, visando a          

implementação computacional – o estudo buscou não apenas a resolução específica           

do problema (evitar ambiguidade na indexação dos códigos J), como discutir a            

questão instigante da influência da simetria em processos musicais. Ainda que o            

objetivo central tenha sido alcançado (a solução para o problema da ambiguidade), a             

tipologia das relações H e os esquemas gráficos produzidos apresentam-se como           

contribuições do artigo para o corpo teórico dos sistema PK, e como ponto de partida               

para futuros desdobramentos correlatos. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações sobre o processo            

composicional e sobre o uso da textura musical em Elegia, peça para quarteto de cordas de minha                 

autoria. Foram importantes as referências à tradição vienense, representadas por Beethoven e pela             

Segunda Escola de Viena, e à Villa-Lobos, em especial seus quartetos de cordas 1, 6 e 14. Elegia foi                   

estruturada em duas partes, sendo a primeira uma fuga e a segunda, uma reutilização de material                

proveniente de Móbile, de minha autoria. 

 

Palavras-chave: Composição. Quarteto de cordas. Textura. 

 
1. Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações sobre o          

processo composicional e sobre o uso da textura em Elegia, para quarteto de cordas,              

de minha autoria. 

Elegia foi composta em 2016, como produto artístico, requisito parcial          

do curso de doutorado em Composição que realizo na Unirio. Minha pesquisa se             

desenvolve a partir do estudo do gênero quarteto de cordas em geral, e, em particular,               

sobre a obra de Villa-Lobos para a formação, com foco no uso da textura musical nos                

quartetos 1, 6 e 14, visando à composição de duas obras: Elegia e Quarteto nº 2. 
Como metodologia, inicialmente realizamos uma revisão da literatura        

sobre aspectos históricos relacionados ao gênero quarteto de cordas, sobre estudos           

analíticos da obra de Villa-Lobos e sobre textura musical. Foi realizado uma            

apresentação das motivações, técnicas composicionais e elaboração do plano formal          

empregados na composição de Elegia. 
Utilizamos principalmente os trabalhos de Stowell (2003), Estrella        

(1970), Mariz (1994), Salles (2008, 2009, 2012), Berry (1976/1987), Levy (1982),           

Stein (1979) como referencial teórico para a realização desse trabalho.  

O objetivo principal é demonstrar como referências ao repertório         

específico do gênero quarteto de cordas e a escolha da técnica dodecafônica como             

referência e homenagem à Segunda Escola de Viena, assim como procedimentos           

relacionados com a textura, encontrados na obra de Villa-Lobos, nos seus aspectos            

quantitativos, qualitativos e formais, foram fundamentais na composição de uma          

nova peça para quarteto de cordas. 

 

2. Processo de composição de Elegia 

 

Elegia foi composta em 2016 e dedicada ao Quarteto Radamés Gnattali,           

que realizou a estreia no dia 10 de dezembro do mesmo ano, em concerto              

(SCHUBERT, 2018) da série Prelúdio 21 - música do presente, no Centro Cultural             

Justiça Federal, CCJF. 
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 Vários fatores contribuíram para a composição da peça. Aspectos         

relacionados com minha vida pessoal, como a doença e perda de meu pai, e a               

pesquisa sobre a história dos quartetos de cordas, que se mostrou um profundo             

mergulho na tradição da linguagem específica da escrita para quarteto, foram           

fundamentais para a composição. 

Em relação à tradição, Elegia tem um forte laço com o primeiro            

movimento do Quarteto de Cordas op. 131, de Beethoven, cujos compassos iniciais            

são mostrados no Exemplo 1. A forma da primeira parte, uma fuga de andamento              

lento, como uma meditação, é uma referência à Beethoven.  

 

  

Exemplo 1 - Compassos iniciais do primeiro movimento do Quarteto de Cordas nº 14, op. 131 de 

Beethoven. 

 

Podemos fazer um paralelo também com Villa-Lobos, pois ele emprega          

a forma da fuga e a textura polifônica imitativa em várias obras. Nos quartetos              

escolhidos por mim para a realização da análise textural, encontramos uma fuga no             

movimento final do Quarteto nº 1, uma seção em fugato no primeiro movimento do              

Quarteto nº 6 e nas seções inicial e final do segundo movimento do Quarteto nº 14, o                 

que demonstra uma predileção de Villa-Lobos com esse tipo de textura. 

Outro aspecto ligado à tradição vienense em Elegia é em relação ao uso             

de uma série dodecafônica como material básico para a organização das alturas.            

Nesse caso, a referência é uma homenagem à Segunda Escola de Viena e em especial               

à Schoenberg.  

A série utilizada é apresentada no Exemplo 2. 

 

Exemplo 2 -  Série original de Elegia de Alexandre Schubert 

 

A série tem como característica o uso de intervalos de semitom, tom,            

terças maiores e menores e quarta aumentada/quinta diminuta. Percebe-se uma          

simetria da segunda para a terceira nota com a décima para a décima primeira, onde               

são usados os intervalos de terça. Outra simetria encontrada é aquela que divide a              

série em duas partes com um salto de 4ª aumentada, que é o mesmo (enarmônico) do                

final da série com uma possível repetição da mesma. A série é utilizada em sua forma                
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original e transposta. Ela é oriunda de Móbile, quarteto de cordas de minha autoria              

escrito em 2002, tendo sido premiado no Concurso Nacional de Composição           

Almeida Prado, em 2003. Posteriormente esse quarteto foi apresentado na Bienal de            

Música Brasileira Contemporânea e gravado em CD pelo Quarteto Radamés Gnattali           

no álbum Prelúdio 21 - Compositores do Presente em 2012, tendo recebido indicação             

ao Grammy Latino.  

Além do uso da série, Móbile teve outro elo para a composição de             

Elegia. A seção final do segundo movimento foi utilizada integralmente como seção            

final de Elegia. A ideia era criar uma estrutura que fosse coerentemente encadeada             

com um material composto anteriormente, como se por meio de caminhos diferentes            

se chegasse ao mesmo destino. Foi um desafio para mim, pois meu método de              

composição quase sempre é linear, no sentido de uma ideia dar origem a outras ideias               

encadeadas no fluxo temporal da composição. No caso, tive que pensar em um novo              

começo para se chegar ao final da composição. O uso da mesma série em ambas as                

composições, distanciadas em quatorze anos no tempo, serviu como elemento          

unificador, sendo o motivo inicial do sujeito da fuga de Elegia extraído da seção final               

de Móbile, como apresenta o Exemplo 3. Dessa forma, quando se chega nesse ponto              

da música, temos uma impressão que é o tema do sujeito que surge, numa referência               

ao início, mas que, enquanto processo de composição, esse foi na verdade o motivo              

gerador da peça (Exemplo 4). 

 

 

 

Exemplo  3 - Motivo do segundo movimento de Móbile utilizado em Elegia. 
 

 

Exemplo 4 -  Compassos iniciais de Elegia com o motivo retirado de Móbile. 
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3. Considerações sobre a textura em Elegia 

 

Elegia foi estruturada em duas partes, com texturas distintas. A          

primeira parte é uma fuga tripla livre , subdividida em Exposição (com sujeito e             
1

resposta, 1º e 2º contra-sujeitos), 1º Divertimento, Episódio (sujeito e 1º           

contra-sujeito), 2º Divertimento e Stretto (sujeito por aumentação, resposta e sujeito           

originais). Assim, há um predomínio de independência entre as vozes, sendo,           

portanto uma textura polifônica. Em relação à densidade-número , o aumento ou           
2

queda da quantidade de vozes está quase sempre associada a mudanças de seções,             

como podemos observar na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Gráfico densidade-número de "Elegia". 

 

Outro aspecto formal observado no Stretto (c. 55) de Elegia é uma            

referência à textura encontrada no primeiro movimento do Quarteto op. 131 de            

Beethoven, em que há uma superposição (stretto) do tema da fuga em sua forma              

original e por aumentação, conforme podemos ver no Exemplo 5. 

A Parte B tem como textura predominante a homofonia, com uma linha            

melódica extraída do tema da fuga principal, sendo apresentada primeiramente pela           

viola e em seguida pelo primeiro violino, sobre uma base rítmica nos demais             

instrumentos em situação de complementaridade que podemos identificar como uma          

camada textural. Aqui existe também uma independência total entre as vozes, mas os             

ritmos e alturas que formam a referida camada são complementares (uso das            

quiálteras em polirritmia com colcheias e relações intervalares de terças menores),           

como vemos no Exemplo 6. 

 

 

1 Fuga com um sujeito (tema) e dois contra-sujeitos. 
2 Densidade-número é um conceito apresentado por Berry que indica a quantidade de vozes em um determinado                 
trecho. Pode ser expresso relacionando a quantidade de vozes com uma linha de tempo, em um gráfico. 
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Exemplo 5 - Resposta em aumentação no Quarteto de Cordas nº 14, op. 131, de Beethoven (c. 94 a 

106). 

 

 

Exemplo 6 - Relações de complementaridade na parte B de Elegia. 
 

Em Elegia, percebemos dois momentos de menor quantidade de vozes,          

restritos a apenas uma voz. Ambos os momentos são encontrados nos inícios das             

partes A e B. Em A, pela própria característica da Exposição do sujeito e da resposta                
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da Fuga pelos diversos instrumentos do quarteto, encontramos uma progressão          

textural de uma para quatro vozes nos vinte e cinco primeiros compassos. Na parte B,               

no compasso 70, temos uma redução para uma única voz e um aumento para três               

vozes no compasso seguinte como podemos observar no Exemplo 7. Levy apresenta            

esse fator, ou seja, o uso de solos como momentos associados a inícios de seções, em                

seu estudo da textura e forma no repertório Clássico/Romântico (LEVY, 1982, p.            

497). 

  

 

Exemplo 7 - Início da parte B de Elegia (c. 69 a 71). 

 

No compasso 81 (Exemplo 8) encontramos o maior número de vozes           

(sete), que permanece até o final da peça. 

 

 

Exemplo 8 - Momento de maior número de vozes (c. 81). 

 

A queda de quatro vozes para duas vozes marca o início do 1º e 2º               

Divertimentos e o Episódio, como podemos observar na Figura 1. 

Elegia, por ter textura predominantemente polifônica e apresentar uma         

grande diversidade rítmica entre os instrumentos, apresenta poucos momentos de          

interdependência  entre as vozes, como podemos verificar na Figura 2. 
3

 

3 As relações de independência e de interdependência entre as vozes representam o aspecto qualitativo da textura,                 
segundo Berry (1987). 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 21 

 

 



Elegia para quarteto de cordas 

 

Figura 2 - Gráfico das relações de independência e interdependência em Elegia. 
 

Esses momentos ocorrem no Stretto (compassos 57 e 59) e no início da             

Parte B (compasso 69), além do acorde final da peça, em que há uma total               

interdependência entre as vozes, como podemos observar nos Exemplos 9 e 10. 

 

 

Exemplo  9 - Momentos de interdependência em Elegia (c. 57 a 59). 

 

 

Exemplo 10 - Momento de interdependência no início da parte B (c. 69). 
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Todo o restante da peça mantém uma relação de total independência           

das vozes. 

Como em Elegia a textura predominante na Parte A é a polifonia            

imitativa, derivada da forma de fuga livre em que foi estruturada, a verificação do              

ritmo textural em texturas imitativas, por meio da quantificação das distâncias entre            

as diversas entradas das imitações, torna-se um elemento importante na          

compreensão da peça. 

Na Exposição (compassos 1 ao 32) a distância das entradas do tema            

(sujeito, resposta e contra-sujeitos) é de oito compassos (vinte e quatro semínimas),            

como podemos observar no Exemplo 11. 

 

 

Exemplo 11 - Compassos iniciais de Elegia com apresentação dos temas. 
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Há, ainda, uma relação de complementaridade entre o sujeito e os           

contra-sujeitos nas micro-imitações que ocorrem no gesto expresso pelo salto          
4

ascendente (colcheia/semínima ou mínima pontuada), exemplificada nos compassos        

18 e 19, observado no Exemplo 12, mas que ocorrem em outros momentos da música.               

O efeito é como um eco, ou marolas, de alturas. 

 

Exemplo 12 - Micro-imitações em gesto ascendente na viola, 2º violino e 1º violino (c. 18 e 19). 

 

No 1º Divertimento (compassos 33 a 40), o motivo inicial do Sujeito            

apresentado pelo violoncelo é imitado sucessivamente pelo segundo violino, primeiro          

violino e segundo violino novamente, a uma distância de um compasso, ou seja, três              

semínimas (Exemplo 13). 

 

 

Exemplo 13 - Imitação do motivo inicial do Sujeito (c. 32 a 36) 

 

4 Micro-imitações é um termo por mim utilizado para indicar imitações de pequenos fragmentos motívicos. No                
exemplo apresentado o fragmento imitado é apenas um inciso. 
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No compasso 37, o motivo é repetido em sequência no segundo violino,            
5

sendo imitado pelo primeiro violino a uma distância de dois compassos (seis            

semínimas) e novamente pelo segundo violino a uma distância de um compasso (três             

semínimas), mostrados no Exemplo 14.  

 

 

Exemplo 14 - Imitação entre o primeiro violino e o segundo violino nos compassos 39/40. 

 

No 2º Divertimento, compassos 49 a 53.2, ocorrem imitações do motivo           

inicial do sujeito no violoncelo, viola e primeiro violino, sempre a uma distância de              

três semínimas (1 compasso), como podemos observar no Exemplo 15. Esse trecho            

prenuncia o Stretto que virá em seguida. 

 

 

Exemplo 15 - Motivo do 2º Divertimento imitado em stretto (c. 49 a 52).  

 

No compasso 53.3 começa a seção Stretto, em que o sujeito está por             

aumentação no primeiro violino, a resposta na forma original na viola está a uma              

distância de apenas uma semínima. A viola apresenta o sujeito a uma distância de              

5 Sequência é o termo utilizado por Stein para indicar uma repetição de um trecho de música na mesma voz em                     
outra altura. Diferencia-se da imitação, porque nesta, a repetição, ou repetições, ocorre em outras vozes (STEIN,                
1979, p. 122). 
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três semínimas (um compasso). A resposta ocorre no segundo violino no compasso            

61, sendo que até esse momento estava em parte livre. Esse material é então repetido               

pela viola, como contraponto à resposta no segundo violino e ao sujeito em             

aumentação no primeiro violino (Exemplo 16).  

 

Exemplo 16 - Seção Stretto com sujeito por aumentação no 1º violino. 
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4. Considerações Finais 

 

A composição de uma peça para quarteto de cordas a partir da pesquisa             

que realizamos mostrou-se um desafio, na medida em que inúmeras referências           

foram exploradas, principalmente relacionadas com a tradição estabelecida pelos         

clássicos vienenses, em especial ao Quarteto de Cordas op. 131 de Beethoven, ao             

universo abstrato do sistema dodecafônico, utilizado de forma expressiva, e à           

Segunda Escola de Viena; e com Villa-Lobos, na exploração consciente dos aspectos            

relacionados com a textura e forma, visíveis em seus quartetos e que serviram para a               

estruturação da peça como um todo. Uma outra referência está no uso de material              

proveniente de Móbile, quarteto de cordas composta quatorze anos antes.  

A pesquisa teve como desdobramento a composição de um novo          

quarteto de cordas, denominado Quarteto nº 2, em quatro movimentos em que o uso              

intertextual de referências aos quartetos de cordas de Villa-Lobos estão presentes. 
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Resumo: Este artigo faz parte de um projeto de iniciação científica dedicado a estudos estruturais em                

música popular, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio              

de Janeiro, sob orientação do professor Dr. Carlos Almada. Desenvolve uma investigação específica             

sobre novas elaborações e aplicações de princípios da Teoria Transformacional (o sistema PK) no              

exame de relações tonais em canções do repertório popular. O presente trabalho analisa             

especificamente o cancioneiro de Antônio Carlos Jobim, comparando seus resultados com a análise de              

sua primeira fase composicional (KÜHN etal, 2017). 

Palavras-chave: Tom Jobim. Bossa nova. Teorias Neorriemanniana e Transformacional. Música          

popular.  

 

1. Introdução 

Este artigo investiga as relações tonais da segunda fase composicional          

de Antônio Carlos Jobim (1927-1994) em comparação com aqueles obtidos na análise            

da primeira fase (KÜHN etal, 2017). O projeto em sua totalidade teve como             

motivação a hipótese de que as escolhas harmônicas de um compositor podem ser em              

parte explicadas pelas conexões recorrentes entre acordes, considerando um         

determinado corpus de obras. Tal investigação é contemplada em uma metodologia           

analítica original, derivada do sistema PK, que consiste numa ramificação das teorias            

Transformacional e Neorriemanniana adaptadas à música popular.  
1

 

2. Fases composicionais de Jobim 

Foram selecionadas para análise todas as canções compostas por Jobim,          

contemplando cronologicamente suas cinco fases composicionais. A segunda das         
2

fases (considerada no processo analítico descrito neste artigo) engloba o chamado           

período da Bossa-Nova. O Quadro 1 apresenta os títulos das 58 canções analisadas: 

1
Para informações sobre as teorias Transformacional e Neorriemanniana, ver, entre outros, LEWIN             

(1982; 1992) e COHN (1998; 2012). Para algumas de suas adaptações e aplicações em música popular,                

ver CAPUZZO (2004) e BRINGSHAW (2012). 
2
Foi utilizado como referência, tanto para a segmentação das fases criativas do compositor quanto para               

a análise, as partituras presentes na coletânea intitulada Cancioneiro Jobim (2006), organizadas em             

cinco volumes. As cinco fases consideradas acompanham a segmentação dos volumes, a saber: (1)              

1947-58; (2) 1959-65; (3) 1966-70; (4) 1971-82; (5) 1984-94. 
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Quadro 1 - Lista das 58 canções da segunda fase composicional de Jobim. 

Chega de saudade Esquecendo você Só em teus braços Andam dizendo Só tinha de ser com 
você 

Desafinado O que tinha de ser Amor sem adeus Canção em modo 
menor Bonita 

Brigas nunca mais Eu preciso de você O grande amor Valsa do amor de nós 
dois Samba do avião 

A felicidade Eu sei que vou te amar Isso eu não faço 
não Velho riacho Inútil paisagem 

O nosso amor Canção da eterna 
despedida Na hora do adeus Pra mode chatear Por toda a minha vida 

Frevo Pelos caminhos da vida Samba torto Vivo sonhando Esperança perdida 

Canta, canta mais Perdido nos teus olhos Este seu olhar Garota de Ipanema Fotografia 

Cai a tarde Samba de uma nota só O amor em paz Água de beber Estrada do sol 

Sem você Meditação Insensatez O morro não tem vez Por causa de você 

Soneto da 
separação Corcovado Acho que sim Só danço samba Retrato em branco e 

preto 

Demais Discussão Domingo azul do 
mar Dindi  

 

De você eu gosto Outra vez Derradeira 
primavera Ela é carioca  

 
3. Sistema PK  

3

O Quadro 2 apresenta as oito subqualidades tetrádicas – quatro          

maiores e quatro menores – que são consideradas para a realização da análise, com              

seus respectivos símbolos e exemplos. 

 

Quadro 2 - Convenções adotadas para as qualidades e subqualidades acordais (adaptado de 

ALMADA, 2017, p.24). 

 

 

 

4. Operações PK x Relações Disjuntas 

Dois conceitos importantes para o entendimento deste trabalho são os          

de operações PK e relações disjuntas. Considerando o universo de possibilidades de            

3
Esta seção resume os principais elementos do sistema, que é descrito em detalhes em ALMADA                

(2017). 
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transformações entre duas tétrades dentre as oito subqualidades adotadas, que          

totalizam 768 alternativas, as operações PK formam um subconjunto que consiste em            

conexões entre tétrades que mantenham ao menos uma nota em comum, resultando            

em 615 possibilidades; por outro lado, as relações disjuntas constituem o           

conjunto-diferença entre o conjunto-universo e o subconjunto de operações PK,          

representando, portanto, transformações entre tétrades sem notas em comum, num          

total de 153 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Representação gráfica das possíveis relações entre duas tétrades. 

 

Uma operação PK é representada através de uma fórmula composta por           

um símbolo, uma direção intervalar e as subqualidades das tétrades envolvidas. A            

Figura 2 apresenta a convenção de notação adotada para as operações e alguns             

exemplos de aplicação. 

 

Figura 2 - Modelo genérico de notação de uma operação PK e alguns exemplos de aplicação 

(ALMADA, 2017, p.28). 

 

Semelhantemente, as relações disjuntas são representadas pela direção,        

a classe intervalar e também as subqualidades tetrádicas envolvidas (Figura 3). 
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Figura 3 - Modelo genérico de notação de uma relação disjunta e alguns exemplos de aplicação. 

 

5. Processo analítico 

O processo analítico de uma dada canção se dá através das etapas de             

revisão, normalização e formatação de sua harmonia, de acordo com as convenções            

adotadas acima descritas. A canção é inserida em um arquivo no formato midi no              

programa computacional de análise, que, automaticamente, transcreve os acordes de          
4

acordo com suas subqualidades e as distâncias entre fundamentais. Em seguida, o            

programa retorna a sequência de operações correspondentes, bem como uma série de            

gráficos que serão apresentados no decorrer do artigo. A Figura 4 resume            

esquematicamente o processo analítico. 

 

 

Figura 4 - Fluxograma do processo analítico no sistema PK (KÜHN etal, 2017, p.179). 

4
O processo analítico é desempenhado pelo programa computacional PK. Para maiores informações,             

ver ALMADA (2017). 
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6. Discussão dos resultados 

Na segunda fase composicional foram analisadas 58 músicas, um         

número ligeiramente superior em relação à primeira fase (40 canções). Este aumento            

reflete-se diretamente na quantidade absoluta de acordes utilizados: 1970 acordes na           

primeira fase e 2866 na segunda. Na Figura 5 podemos observar que certas             

tendências são mantidas, como o maior uso das subqualidades Y (“maior com            

sétima”) e z (“menor com sétima”), seguidas pela subqualidade Z (“maior com sétima             

maior”). A discrepância no uso das subqualidades Z, Y e z em relação às demais               

aponta para uma preferência que pode estar associada a um traço estilístico de             

Jobim.  
5

 

 

 

Figura 5 - Distribuição das subqualidades tetrádicas em percentuais considerando as duas fases 

Jobim (em vermelho são indicadas as subqualidades e tendências mais proeminentes). 

 

A Figura 6 mostra a distribuição percentual das classes de operações           

utilizadas nas canções. As mais usadas são D+ e F+, que representam movimentos de              

quarta ascendente com manutenção e mudança de modo, respectivamente, a despeito           

da queda relativa entre a primeira e a segunda fases. 

5
 Evidentemente, apenas com a conclusão do projeto será possível confirmar ou refutar tal hipótese. 
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Figura 6 - Distribuição das classes de operações utilizadas nas duas fases, em quantidades 

percentuais. As classes mais recorrentes são circuladas e modificações mais expressivas são indicadas 

por setas. 

 

A comparação entre as recorrências de relações disjuntas nas duas fases           

é apresentada na Figura 7. Os casos mais recorrentes em ambas as fases são todos de                

segundas menores, em ambas as direções, em especial, descendente.         

Especificamente, os casos mais comuns correspondem a fórmulas harmônicas típicas          

do repertório popular: +1xz (ex: E♭º7-Dm7); -1YY (ex: D♭7-C7); -1Yz (ex: F7-Em7);            

-1zx (ex: Em7-E♭º7); -1zz (ex: Am7-A♭m7) etc. 

 

 

 

Figura 7 - Distribuição das relações disjuntas nas duas fases. As relações são segmentadas de acordo 

com os intervalos entre fundamentais (em amarelo). Os casos mais recorrentes são destacados dentro 

de retângulos. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 34 

 

 



Relações neorriemannianas na segunda fase composicional de Antônio Carlos Jobim 

 

A Figura 8 apresenta o quadro das 615 operações específicas          

consideradas no sistema. São organizadas de acordo com as classes e subclasses, ou             

seja, pelos intervalos entre as fundamentais. Cada barra representa a ocorrência em            

valores absolutos de uma determinada operação PK (no caso, o gráfico corresponde            

às operações específicas da primeira fase). 

 

 

Figura 8 - Quadro de distribuição de ocorrência de operações PK específicas, considerando a primeira 

fase. 

 

A Figura 9 sobrepõe os gráficos de ocorrência das operações específicas           

das duas fases analisadas. Como se observa, as correspondências sugerem uma           

reafirmação do estilo do compositor. As diferenças, por sua vez, podem estar ligadas a              

aspectos específicos de cada fase, o que será investigado no decorrer do exame             

comparativo dos demais três estágios composicionais. De qualquer modo, as          

operações predominantes em ambas as fases são relacionadas a intervalos de quarta            

ascendente, como indicado na figura, em acordo com encadeamentos bastante          

comuns na música popular. 
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Figura 9 - Distribuição comparativa das operações PK específicas, com a sobreposição dos casos da 

primeira e segunda fases (respectivamente, em azul e laranja). 

 

7. Conclusões 

Esse artigo apresentou uma análise comparativa das duas primeiras         

fases composicionais de Antônio Carlos Jobim, tendo como base o sistema PK, que se              

apresenta como uma expansão das Teorias Transformacional e Neorriemanniana.         

Focando nos aspectos específicos das subqualidades acordais, classes e subclasses,          

relações disjuntas e operações específicas, a presente análise vem contribuir para o            

campo de estudos sistemáticos em música popular com uma perspectiva original e            

ampliada sobre o universo harmônico do compositor. Como desdobramento natural,          

o mesmo procedimento comparativo será estendido às demais fases composicionais,          

visando a contribuir para a expansão do conhecimento sobre o estilo desse            

compositor. Embora em estágio preliminar, o projeto tem produzido resultados que           

reforçam a hipótese de que as escolhas harmônicas de Jobim estão associadas a             

encadeamentos característicos que evidenciariam uma identidade entre suas fases         

composicionais. 
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Resumo: Neste artigo são apresentados resultados parciais da pesquisa de mestrado em andamento             

sobre o processo de criação musical de Ennio Morricone para a trilha sonora do filme Os Oito Odiados                  

(2015). Serão expostos seu pensamento teórico sobre composição e o método de análise audiovisual              

desenvolvido por Sergio Miceli, cujo compositor concorda com sua eficácia. Será apresentada,            

também, uma análise do tema principal do filme Os Oito Odiados denominado L’ultima diligenza per               

Red Rock utilizando conceitos do livro Fundamentos da Composição Musical (1996), de Arnold             

Schoenberg. 

 

Palavras-chave: Ennio Morricone. Os Oito Odiados. Método de Níveis (ou pontos de vista). 

 

1. Introdução 

 

A espinha dorsal da análise da trilha sonora do filme Os Oito Odiado,             

nesta pesquisa, é o Método de Níveis (ou pontos de vista), de Sergio Miceli, que foi                

exposto no livro “Composing for the cinema: theory and praxis in the music of film”               

(MORRICONE; MICELI, 2013). A escolha deste método foi baseada na aprovação de            

Morricone, sugerindo que ele próprio, mesmo que inconscientemente, utiliza-se de          

tal sistema de análise. 

 

Muitos anos atrás, quando eu li a teoria dos níveis do professor Miceli pela              

primeira vez, pensei que era uma ótima idéia. Isso trouxe à luz e racionalizou              

algo que inconscientemente já senti nas composições que escrevi para o           

cinema. [...]Na verdade, se os diretores levassem em conta, o trabalho para            

os músicos poderia ser muito mais fácil, o que seria tudo em proveito dos              

filmes. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1619. Tradução nossa) 

 

Miceli criou o Método de Níveis para lhe ajudar no estudo do caso da              

parceria entre o diretor Federico Fellini e o compositor Nino Rota. A intenção é de               

simplificar o estudo a um nível prático, onde mesmo quem não é músico consegue              

perceber a música e fazer uma análise audiovisual. Seu método utiliza três níveis para              

analisar a função da música no filme: 

 

a) Nível interno: 

● Origem musical pertencente à cena; 

● Identificação visível ou presumível da fonte de produção de música; 

● Em certos casos coincide com playback; 

● Ausência do autor. 

 

b) Nível externo: 

● Origem musical ubíqua e indeterminada; 

● Comentário típico do tipo comentário / acompanhamento; 
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● Tem uma função de leitmotiv; 

● No limite da neutralidade expressiva é um som de fundo genérico; 

● Epifania (percepção intuitiva súbita da realidade) do autor; 

● Fonte musical interiorizada. 

 

c) Nível mediado: 

● Origem musical interiorizada, identificável com um personagem; 

● Uma espécie de mimesis que é som subjetivo; 

● Também pode ter uma função de leitmotiv; 

● Ausência do autor. 

 

Vejamos outras definições de Miceli expostas no mesmo método: 

● Sequência: é um conjunto de cenas na mesma unidade espacial ou           

temporal. Os elementos da narração são unificados ou conectados entre          

as cenas. Havendo cortes na edição de uma única cena poderemos           

chamá-la também de sequência. 

● Cena: é um fragmento de sequência, ou um episódio autônomo que           

forme uma peça única. Deve ser livre de cortes para não levar o             

espectador a outro espaço-temporal, mas pode haver cortes de conexão.          

Por exemplo, um corte em que há uma transferência de uma sala para             

outra, mas no mesmo ambiente interno. Ou uma mudança de          

enquadramento, ou zoom, onde ocorre uma mudança de angulação da          

câmera. 

● Sequência de plano: trata-se de uma tomada longa usando movimentos          

complexos da câmera, sem cortes ou edições. A ausência de cortes cria            

uma continuidade que emerge o espectador na cena. 

 

2. Principais elementos para serem considerados antes da composição ou 

análise 

 

Morricone (2013), durante explanação do mesmo método, elege os         

principais elementos a serem considerados em uma análise audiovisual:  

 

a) A configuração geográfica e o ambiente histórico do filme; 

b) As características dos figurinos e o design do cenário; 

c) O tipo de luz e o tratamento da cor. Por exemplo: trata de uma cor               

velada ou é denso? Está tonificado em direção a uma tonalidade           

prevalecente, ou é nítida, com uma tonalidade muito distinta?; 

d) A cena está vazia ou está cheia? É lá dentro ou fora?; 

e) As condições meteorológicas; 

f) A condição psicológica dos personagens; 

g) A presença de zumbidos e ruídos (os ruídos de aviões, trens, latidos de             

cães, etc., são considerados significativos); 

h) Fontes realistas de som: um rádio, um gravador, e outras fontes do tipo;             

de sinos, policiais e sirenes de ambulância e outros sons da natureza            

traumática que quebram a unidade da música que você está escrevendo; 

i) A presença de instrumentos musicais que participam da narração que          

podem ser utilizados na reprodução ou para alusões particulares; 
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Outro elemento importante a ser considerado, segundo o método, é a           

sinestesia. Trata-se da relação entre sensações diversas. Por exemplo, quando          

ouvimos um som e imediatamente enxergamos uma cor. Um filme pode ser dotado             

de sua própria coerência cromática, e para Miceli (2013) “o compositor muitas vezes             

esquece que a cor da fotografia é um artifício não inferior ao artifício do som.” Sendo                

assim o compositor deve estar atento à paleta de cores utilizada no filme no momento               

de criar sua música e procurar essa ligação entre o colorido do filme e o colorido                

musical. 

 

3. A distinção entre trilha de acompanhamento e comentário 

 

Para Miceli (2013) a música pode assumir uma função didática no filme            

e isto ocorre quando a música é adicionada quando o filme já está montado,              

exatamente o que ocorre na maioria das vezes. Afirma Barbosa que “80% do som              

final é criado em pós-produção incluindo diálogos, música, paisagens sonoras e           

efeitos especiais [...]”. (BARBOSA, 2016, p. 1) Nesta situação a música não pode             

desempenhar um papel interpretativo primário, ela passa apenas a sublinhar algo           

que já foi dito por outros meios e corre o risco de ser redundante.  

 

Quando falo de "alusões didáticas", ou de "potencial didático", ou de "tom            

didático" (se não realmente estilo didático), quero dizer que, com o           

espectador em mente, o diretor sublinhou algo diferente de um recurso           

estritamente necessário para entender a essência da narrativa. . . . O diretor             

às vezes faz isso através do diálogo, do estilo da recitação ou das técnicas de               

fotografia e tiroteio, mais frequentemente com a edição e com maior           

freqüência, pedindo ao compositor que faça pontos de sincronização do pior           

tipo. São aquelas quebras orquestrais típicas que são como os efeitos glóticos            

que cada um de nós produziu instintivamente com nossas vozes na infância            

jogos para enfatizar algo. Eles representam o aspecto funcional mais baixo da            

contribuição da música. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 362. Tradução         

nossa.) 

 

Ele distingue duas formas de score: acompanhamento e comentário.         

Segundo o musicólogo o primeiro acentua o filme usando equivalência formal com            

técnias que vão desde a onomatopoeia ao paralelismo rítmico. A utilização de uma             

orquestra para replicar o som do deslocamento de um trem em uma cena onde já               

existe o trem seria um exemplo. Um reforço sonoro que pode ser útil, mas superficial.               

O tipo radical de score de acompanhamento é o chamado “mickeymousing”, que            

recebeu esse nome por ser muito utilizado em animações. Nele os pontos de sincronia              

entre movimento e música são elevados ao nível máximo. O playback também se             

enquadra no tipo acompanhamento extremo. Aqui a música apenas acompanha o           

filme sem buscar uma interpretação, e o sincronismo é absoluto. O playback é muito              

utilizado quando um personagem toca um instrumento, por exemplo. A música deve            

ser exatamente aquela que ele está tocando. 

O segundo tipo de score é utilizado como intérprete do contexto           

narrativo e simbólico do filme. Trata-se da inserção de elementos que se relacionam             

com outras situações-chave do filme. Um comentário sobre o acompanhamento. O           

score tipo comentário pode exceder os limites de assincronismo e descontextualizar a            

cena, chegando ao mundo dos sinais. 
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4. Pontos de sincronização explícito e implícito: (Sync) points.  

 

Sobre os pontos de sincronização, Miceli (2013) os distingue entre          

explícitos e implícitos. O primeiro é onde o encontro entre música e imagem é              

preciso. Já o segundo mantém um curso musical autônomo e sublinha sentimentos            

mais do que eventos, pensamentos mais do que ações. 

Morricone (2013) explica que é preciso estabelecer com o diretor as           

entradas e saídas da música. Para o compositor, é preciso preparar a entrada da              

música, fazendo com que ela inicie um pouco antes do ponto indicado. Sobre as              

passagens de um ambiente externo para um interno, Morricone alerta que elas devem             

ser distintas. Deve-se considerar, ainda, a presença de diálogos e dos ruídos. Ele             

aborda a questão lembrando que tudo o que poderá influenciar sua composição deve             

ser anotado. E ressalta que a melhor escrita para uma música condicionada à             

sincronização é a que prossegue sobre cortes, mantendo-se suave e sem quebrar a             

edição. 

 

A composição sempre tem que permanecer unificada, mas sem que ela seja            

frustrada. Você pode dar ênfase de várias maneiras: insinuando um timbre           

de acordo com o que você sente (ou pode pedir ao diretor); usando o ataque               

de um bandolim, a entrada do baixo, o grito de um instrumento ou um              

uníssono orquestral; por ter toda a orquestra unida em um pianíssimo           

uníssono; ou tendo uma harmonia entrar que até aquele momento não           

estava presente. A exceção é que às vezes um corte na imagem pode ser tão               

peremptório e significativo que é necessário também para cortar a música. É            

um punho no estômago do espectador, mas essa eventualidade, quando se           

manifesta, é inequívoca. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1318. Tradução         

nossa) 

 

Ainda para Morricone a música escrita para cinema é estranha ao           

próprio cinema, excetuando-se a música presente no nível interno. E para que ela             

possa contribuir é preciso levar em conta a temporalidade, segundo a qual, é o              

elemento em comum que a música tem com o filme. Os sons musicais devem ser               

discretos, e deve haver um espaço preparado entecipadamente para suas entradas,           

conclusões e saídas. 

 

5. A teoria de Ennio Morricone sobre a música para cinema 

 

O cinema e a música são acompanhados por um elemento característico de            

sua natureza: a temporalidade. O gozo dos trabalhos cinematográficos ocorre          

através de dois órgãos sensoriais: os olhos e as orelhas. O olho tem a melhor               

habilidade no sentido de que as imagens, embora compostas, aparecem em           

toda sua integridade. 

O ouvido tem um limite receptivo quando confrontado com sinais          

simultâneos de natureza mais diversificada, sejam eles apenas musicais         

(polifônicos-contrapontísticos) ou misturados (música, diálogo, ruídos,      

efeitos). Em um filme, o prazer ideal da música depende do controle            

geralmente negligenciado de sua amplitude temporal, intensidade e clareza.         

Um traduz-se em um número reduzido de sinais de som. (MORRICONE;           

MICELI, 2013, p. 5517. Tradução nossa.) 

 

Ennio Morricone vivenciou uma crise pessoal no decorrer de sua          

carreira. Crise essa comum à época, onde a música passava por transformações            
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radicais e compositores que pretendiam ser considerados “sérios” e ter sua obra            

apresentada em concertos, deveriam escrever uma música com as qualidades da nova            

linguagem estabelecida por compositores como Schoenberg, Boulez, Stockhausen.        

Morricone frequentou os cursos de Darmstadt onde compositores apresentavam suas          

técnicas e estabeleciam a música a ser feita naquele momento: dodecafônica, serial,            

eletrônica, concreta. 

Quando eu era jovem e freqüentava a Escola de Composição de Goffredo            

Petrassi no Conservatório de Santa Cecilia, nunca imaginei que estaria ligado           

à composição da música para o cinema. Eu tinha então (e eu ainda tenho              

hoje) outras aspirações. Eu queria escrever outra música, não música de           

filme. Não que eu olhe para baixo o que fiz e o que faço para o cinema, mas                  

certamente não dá a satisfação espiritual com a qual eu acho recompensado            

pelo menos em parte. A outra música que eu gostaria de escrever é aquela              

que raramente recebo para escrever para um filme, porque é difícil encontrar            

alguém que possa aceitá-la sem complicar a vida com o público. De qualquer             

forma, essa vida já é complicada pelas ideias que a motivam. Eu aludo ao              

chamado filme de arte e "film d'autore". (MORRICONE; MICELI, 2013, p.           

5517. Tradução nossa) 

 

O compositor enumera em seu manifesto Composing for the Cinema          

(2013) como equacionou a questão das exigências técnicas de sua época com as             

imposições do mercado cinematográfico: 

 

1. Eu tentei serializar a música tonal (o que é vulgarmente chamado de            

"atrativo").  

2. Tendo de me torcer para escrever temas "atraentes", queria limitar-lhes          

uma série de três ou quatro sons, impondo-lhes uma serialização de           

intervalos, dinâmicas e timbre.  

3. Eu queria uma instrumentação que levava em conta o que Webern e os             

compositores pós-Webern haviam adicionado e consolidado em sua        

experiência, unidos a outras experiências contemporâneas nas quais        

participei ou não participei. 

4. Eu transpus técnicas de composição aleatória (até ao limite de uma           

improvisação coletiva, organizada de forma elementar) em música com         

uma base tonal ou modal. 

 

O erro de muitos compositores ilustres (porque se trata de erros) foi julgar a              

música de cinema pelos padrões usados para a música absoluta. A música            

para o cinema certamente terá um significado histórico no futuro, mas o terá             

em relação ao seu próprio tempo e em relação ao seu próprio cenário, sem              

comparações inadmissíveis e enganosas com a música clássica. Com respeito          

ao seu próprio tempo, a música de cinema, pelo contrário, tem um valor             

considerável porque assume as influências, febres, distorções e modas que          

são influências, febres, distorções e modas com as quais o espectador           

identifica. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 5559. Tradução nossa.) 

 

O compositor criou sua própria fórmula para compor para o cinema e a             

denominou EST: 

 

● E = Energia, como tensão, como o nível na transmissão dos sons.  
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● S = Espaço, como a espacialidade dos sons, que deve alcançar e envolver             

o espectador sem equívoco e interferência de outros componentes na          

trilha sonora. 

● T = Temporidade, como a duração, como o poder de permanência do            

evento musical 

 

6. Procedimentos de produção da trilha sonora 

 

Morricone (2013) defende que o compositor deve analisar o filme para           

compor. E a partir das informações obtidas durante a análise começar a construir             

suas estruturas musicais considerando a forma do filme e o estilo do diretor. Para              

Morricone a trilha não pode ser predeterminada, ela precisa assumir sua forma de             

acordo com as imagens.  

Aqui encontramos uma contradição entre seu pensamento e rigor         

teórico e sua aplicação prática. Para compor a trilha sonora do filme Os Oito Odiados,               

Morricone não assistiu ao filme, compondo, portanto, sem análise prévia. Ele           

escreveu a trilha tendo como referência apenas o roteiro, e sem marcar cenas             

específicas. Tarantino explica que "Era toda a música de humor. Era música que ele              

pensava ser certa para o filme, que poderia caber em momentos diferentes, mas nada              

específico. E ele apenas me deu o score. Coube a mim colocá-lo". (GROW, 2016).              

Morricone também declara: "Eu não tinha ideia de que Quentin abriria o filme desse              

jeito, eu dei-lhe cinco músicas, e eu respeito a sua escolha". (GROW, 2016).  

Não é inédito na carreira de Morricone escrever a música sem assistir ao             

filme. Durante sua parceria com o diretor Sergio Leone ele chegou a entregar músicas              

antes mesmo de existir a cena, e Leone criava uma cena em cima da música,               

chegando inclusive a tocá-la no set de gravação para inspirar os atores. Neste sentido,              

Morricone concorda que não existe a música perfeita para cada filme. A música             

depende sempre do olhar e das técnicas de cada compositor. Nesta conversa com De              

Rosa, Morricone descreve um experimento feito por ele próprio: 

 

Há alguns anos, quando formei parte de um jurado em um congresso de             

música celebrado em Spoleto, fiz um experimento: depois de reunirem-se,          

um a um com o diretor, dez compositores deviam pôr música à mesma cena              

de um filme. O projeto contemplava propostas muito diferentes entre si,           

todas estupendas. 

[...]Advertimos que, aplicando músicas diferentes, a cena assumiu        

significados diferentes, influenciando assim na percepção dos espectadores.        

À parte disto, não encontramos uma só música ‘mais adequada’ em termos            

absolutos: o resultado dependia da combinação de muitas variáveis.         

(MORRICONE; DE ROSA, 2017, p. 2369. Tradução nossa). 

 

Mesmo com a óbvia contradição, e sabendo que cada compositor irá           

criar a música à sua maneira, e até analisará o filme sob sua própria ótica, Morricone                

(2013) insiste que deve ser feita uma análise estrutural, mas enfatiza que o mais              

importante é analisar a composição psicológica dos protagonistas, seus pensamentos,          

reflexões, sua profundidade humana ou desumana, e só então devem ser tomadas as             

decisões relativas à composição musical. E encontramos uma declaração do          

compositor neste sentido para a escrita da trilha de Os Oito Odiados: “Na verdade, ao               

ouvir os assuntos antes de eu ter visto o filme, pensei imediatamente que eles              

descreveram um ritual macabro, quase como se tratasse de magia negra. Então, dois             
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fagotes simultaneamente dão essa visceralidade que abriga algo brutal ...”          

(MORRICONE; DE ROSA, 2017, p. 2452. Tradução nossa). 

Quanto a elementos técnicos, o compositor considera que deve ser uma           

escolha pessoal, sem a interferência do diretor, pois somente alguém com           

conhecimento teórico musical é capaz de definir sobre, por exemplo, a fórmula de             

compasso, a melodia ou um modo. 

O compositor que escreve música para o cinema geralmente não tem a            

preocupação com a forma, pois sua música está atrelada às imagens, às cenas, e à               

funcionalidade, o que dificulta uma estruturação composicional “lógica”. Mas, para          

Morricone, deve haver uma intenção de discurso musical mesmo na obra escrita para             

o cinema, com todos os limites pré-estabelecidos, o que, naturalmente, mantém um            

sentido para ela mesmo desassociada da imagem. 

 

Depois de tantos anos de trabalho no cinema, desenvolvi uma teoria. Para            

funcionar bem em um filme, a música tem que ter e conservar suas próprias              

características formais - relações tonais, relações melódicas, se quisermos,         

relações rítmicas, relações instrumentais - uma síntese, uma dialética interna          

correta. Se esta correção formal e técnica estiver presente na música e é             

aplicada às imagens, o resultado certamente será melhor. (A técnica é ainda            

mais importante.) Como eu cheguei a esta certeza? Chegou em momentos           

diferentes quando ouvi e vi a música de Bach ou Mozart ou outros             

compositores aplicados ao filme. Foram aplicações feitas como uma         

experiência ou por um desejo de uma confrontação definitiva. Todos nós já            

vimos esse tipo de operação no Accattone de Pasolini (1961) e em tantos             

outros filmes. Como essas composições musicais não foram inventadas para          

essas cenas e porque eles têm em si todas as características, a dialética             

interna correta que mencionei agora, funcionam tanto no nível emocional          

quanto no formal. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1206. Tradução nossa) 

 

7. Construção do Tema 

 

Eu sempre pensei que, em imagens em movimento, o tema é um elemento             

menor. De qualquer forma, na música de arte contemporânea, os          

compositores não mais escrevem temas. Nenhum de nós está interessado em           

fazê-los. No cinema, criamos um tema porque o público precisa seguir um            

tópico. Eles precisam ouvir a sucessão distinta e característica de sons que            

estão por trás disso. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 220. tradução nossa) 

 

Embora Morricone afirme que “o tema é um elemento menor”, na           

maioria dos filmes para os quais escreveu a trilha sonora ele compôs temas, e muitos               

deles são memoráveis, como por exemplo o tema de Era uma vez no oeste (Once               

Upon a Time in the West, 1968), o tema de Três Homens em Conflito (Il Buono, il                 

bruto, e il cativo, 1966), o tema de Era uma vez na América (Once Upon a Time in                  

America, 1984), A Missão (The Mission, 1986), Os intocáveis (The Untouchables,           

1987), Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988) ou “Malèna” (Malèna,          

2000). Todos os temas citados sobreviveram fora das telas e tornaram-se famosos            

entre o público. Um bom tema tem a característica intrínseca de se firmar na              

memória, fazendo com que o público identifique imediatamente de qual filme se            

trata. Em Os Oito Odiados mais uma vez Morricone compõe um tema simples, com              

as características de tornar-se assobiável e manter-se na memória do espectador. O            

tema musical principal de um filme muitas vezes aparece logo na abertura            

demonstrando o caráter do filme: drama, comédia, policial.  
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A música de abertura de uma narrativa que normalmente decorre com o            

genérico estabelece o tom para todo o filme e é o primeiro contacto a este nível                

com a audiência, pelo que é extremamente importante e não pode de forma             

nenhuma ser descurada por parte do criador. (BARBOSA, 2000/01, p. 7) 

 

Em Os Oito Odiados não foi diferente. A abertura do filme não tem             

diálogo, apenas imagens em movimento e sound design, então a música torna-se            

elemento primordial para descrever o estilo do filme, sua história e o clima ao qual               

será contada.  

O tema principal eu começo com dois fagotes simultâneos e logo, mais            

adiante, o retorno com um contrafagote redobrado pela tuba, porque, como           

disse, tinha que expressar algo visceral – por tanto, também oculto ou            

enterrado -, latente, mas igualmente presente e físico. (MORRICONE, DE          

ROSA, 2017, p. 2457. Tradução nossa) 

 

A preocupação de Morricone com a função da música no cinema fica            

clara quando ele fala sobre “expressar algo visceral”. E vemos aqui, também, a             

importância que o compositor dá em relação à análise psicológica dos personagens,            

para então escrever um tema condizente com suas psiques.  

Para analisar o tema principal do filme, neste artigo, serão utilizados           

conceitos de Schoenberg descritos em seu livro Fundamentos da Composição Musical           

(1996). Tal autor, que também foi grande compositor da história da música, concorda             

com Morricone no sentido de que a música deve ter um sentido de discurso para que                

seja inteligível.  

A primeira etapa da composição, de acordo com Morricone, surge com           

uma ideia inicial. 

Tudo tem início com uma ideia, é a primeira coisa que eu busco. Não se pode                

pôr nada no papel se você não tem uma ideia, e isso vale tanto para poesia                

quanto para música. [...] Quando eu digo “ideia”, quero dizer aquela coisa            

mínima ou minúscula que, em minha opinião, poderia se transformar em           

algo maior, que poderia ser desenvolvida a ponto de se tornar uma            

composição musical propriamente dita. (DAVIS, 2017)  

 

Quando Morricone fala sobre “aquela coisa mínima ou minúscula”,         

podemos relacionar com a definição de Schoenberg para o motivo, o qual afirma ser              

de natureza intervalar e rítmica, onde quase todas as figuras da peça têm alguma              

relação com ele, portanto, visto por este ângulo, podemos tratá-lo como o “mínimo             

múltiplo comum”, mas também, como “máximo divisor comum”. O tema principal de            

Os Oito Odiados, a música intitulada no CD como L’ultima diligenza per Red Rock, é               

formado basicamente pelo motivo apresentado Exemplo 1: 

 

 

Exemplo 1 – Motivo 

 

Também enxergamos na partitura de Morricone a frase. “O termo frase           

significa, do ponto de vista da estrutura, uma unidade aproximada àquilo que se pode              

cantar em um só fôlego” (SCHOENBERG, 1996, p. 29). A frase pode ser analisada,              

ainda de acordo com Schoenberg, como sentença ou período. 
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Uma ideia musical completa, ou tema, está geralmente articulada sob a           

forma de período ou de sentença. Estas estruturas normalmente aparecem          

na música clássica como partes de grandes formas (por exemplo, o A na             

forma ABA’), mas são ocasionalmente independentes (por exemplo nas         

canções estróficas). Não são muitos os diferentes tipos de estruturas, mas           

eles são similares, ao menos, em dois aspectos: centram-se ao redor de uma             

tônica e possuem um final bem definido. (SCHOENBERG, 1996, p. 48) 

 

No caso do tema de Os Oito Odiados verificamos a construção como            

uma sentença, exposto no Exemplo 2: 

 

 

Exemplo 2 – Sentença 

 

A composição completa, L’ultima diligenza per Red Rock, é um tema           

com variação, onde as variações são, principalmente, de instrumentação.  

Na partitura, Morricone apresenta claramente seu motivo básico no         

quinto compasso e, no compasso seguinte, temos a repetição imediata deste motivo.            

Nos compassos seguintes, temos a diminuição do motivo. No compasso 10, uma            

variação da inversão do motivo, portanto, um período com duas frases, sendo a             

segunda uma variação da primeira. A estrutura completa do tema é a seguinte: 1º              

período: A, A’; 2º período: A’’, A’’’A (final): 
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Exemplo 3 – Tema e variação 

 

As notas que formam o tema (Si natural, Dó natural, Ré natural e Mi              

bemol) são utilizadas em outras composições da trilha do filme de várias formas, com              

isso Morricone preserva a unidade musical tão enfatizada por ele durante a carreira e              

faz com que o público sempre reconheça a música principal. 
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8. Conclusão 

Podemos encontrar, como resultados parciais da pesquisa, alguma        

controvérsia entre o pensamento teórico de Ennio Morricone e a prática no que se              

refere à análise do filme antes de iniciar o processo de composição, pois para este               

filme ele não empregou sua teoria analítica, visto que não assistiu às cenas antes de               

escrever a música, mas baseou suas composições na leitura do roteiro. No entanto,             

verificamos rigorosa correspondência entre seu pensamento teórico e prático sobre          

composição musical para cinema, onde o compositor mantém o uso da forma e o              

sentido de discurso tão defendido por ele, no tema principal do filme intitulado             

L’ultima diligenza per Red Rock.  
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo propor diferentes padrões de acompanhamento do samba             

na bateria através da adaptação de levadas rítmicas que são executadas nos instrumentos típicos da               

percussão do gênero samba, destacando as possibilidades de performance geradas pelas combinações            

de levadas do tamborim. Os conjuntos de levadas de tamborins podem ser executados de maneira               

sobreposta na bateria produzindo padrões de acompanhamento, o que contribui de maneira            

significativa para o desenvolvimento da técnica da bateria.  

 

Palavras-chave: Performance. Percussão. Bateria. Samba. Padrões rítmicos. 

 

Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento, que            

pretende discutir teoricamente o processo de adaptação dos padrões rítmicos da           

percussão típica do samba para bateria. Buscamos dar ênfase às possibilidades de            

performance que podem ser criadas a partir da sobreposição de padrões rítmicos            

característicos do tamborim. Apesar de alguns bateristas utilizarem levadas rítmicas          

da percussão no samba para criar seus padrões de performance, é possível notar a              

escassez bibliográfica específica a respeito do tema.  

Utilizaremos os conceitos teóricos como base para o processo de          

adaptação de levadas rítmicas da percussão para bateria, como: (1) funções rítmicas            

dos instrumentos de percussão no samba, denominadas como fraseado, condução e           

marcação (BARSALINI, 2014); (2) melódica percussiva, que explicita o significado          

gerado através das mudanças de entonações de timbre dos instrumentos de           

percussão de altura indeterminada (D’ANUNCIAÇÃO, 2008) e (3) a concepção de           

performance que ficou conhecida ao longo dos anos como bateria batucada, que            

adapta diferentes padrões rítmicos da percussão para bateria privilegiando o som dos            

tambores em relação aos pratos do instrumento. (PELLON, 2003; GOMES, 2008;           

AQUINO, 2014; e BARSALINI, 2014)  

Barsalini (2014, p. 24) apresenta três funções rítmicas para analisar os           

modos de execução da bateria no samba, denominadas como condução, marcação e            

fraseado. Estabelece que a função de condução é responsável pela execução das            

menores unidades de tempo de forma constante (quatro ataques para cada pulsação),            

servindo como base para o fluxo musical. No samba, essa função é interpretada por              

diferentes instrumentos, como o ganzá e o pandeiro. 

 

 

 

Figura 1 – Exemplo de padrão rítmico com função de condução. 

 

A função de marcação é responsável por acentuar os tempos do           

compasso (2/4) com ataques utilizando os timbres mais graves do instrumento. 
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Podemos observar essa função em diversos instrumentos típicos da percussão no           

samba, como os surdos e o tantã.  

 

 

Figura 2 – Exemplo de padrão rítmico com função de marcação. 

 

A função de fraseado é denominada para os padrões rítmicos que           

apresentam acentuações nos contratempos com ênfase nas mudanças de timbre em           

determinados instrumentos (de timbre agudo, médio ou grave). Entre os          

instrumentos que podem desempenhar essa função, podemos destacar: o tamborim          

(agudo), o agogô (agudo), a cuíca (médio), o repique de mão (médio), o surdo de 3ª                

(grave), entre outros. 

 

 

 

Figura 3 – Exemplo de padrão rítmico com função de fraseado. 

 

Alguns instrumentos podem desempenhar diversas funções      

simultâneas ou mudar de função no decorrer da performance, como é o caso do              

pandeiro e da bateria. O tamborim, por exemplo, apresenta duas funções distintas,            

fraseado ou condução. Nas escolas de samba, a levada tradicional do tamborim            

denominada popularmente como carreteiro, tem função de condução, pois executa          

quatro ataques para cada pulsação de forma constante, preenchendo toda pulsação           

através de semicolcheias. No contexto de roda de samba, o tamborim normalmente            

executa levadas que ficaram conhecidas popularmente como teleco-teco, que são          

características por apresentar acentuações nos contratempos com função de fraseado.  

Baseado nas informações descritas acima, não buscamos fazer        

generalizações em relação às funções que um instrumento de percussão pode exercer,            

mas compreender cada padrão rítmico de maneira individual para ter base para as             

adaptações na bateria.  

O trabalho desenvolvido por D’Anunciação (2008) conceitua de        

melódica percussiva as diferentes nuances de timbres que um instrumento de           

percussão de altura indeterminada pode apresentar. De acordo com o autor, as            

variações de timbre têm uma relação íntima com as diversas formas de articulações             

utilizadas na performance. Esse conceito serve como um fator de grande importância            

para as adaptações criadas, pois através dele podemos entender e adaptar para            

bateria a sonoridade dos padrões rítmicos.  

Através da exploração do conceito bateria batucada, buscamos uma         

prática na bateria a partir de elementos rítmicos dos instrumentos típicos da            

percussão no samba. Esse conceito é entendido neste trabalho como uma concepção            

de performance baterística que adapta as diferentes levadas dos instrumentos típicos           

da percussão e privilegia o timbre dos tambores da bateria em relação aos pratos.              

Segundo os autores Barsalini (2009, 2014) e Aquino (2014), de maneira geral, esse             
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modelo de performance foi predominante durante o período de 1927 até 1950,            

posteriormente os autores identificam uma ruptura com essa concepção e a bateria            

no samba passou por diferentes transformações criando outras formas de          

performance que obtiveram maior destaque como o samba escovado, samba de prato            

ou o samba conduzido.  

Utilizamos os conceitos acima explicitados para analisar os padrões         

rítmicos típicos da performance no tamborim e criar adaptações para bateria . 

 

1. O tamborim: aspectos idiomáticos para adaptação 

 

O tamborim ganhou grande representação e destaque no samba em          

seus diferentes contextos, atribui-se a introdução do mesmo no samba aos ritmistas            

Bide (Alcebíades Barcelos) e Bernardo (ZEH, 2006, p. 169). O instrumento é            

composto por um fuste (corpo) de metal ou madeira e uma membrana de ataque              

(superior) que mede 6’ polegadas, o corpo do instrumento é segurado por uma das              

mãos do instrumentista. 

 

Figura 4 – Imagem do instrumento denominado tamborim . 
1

 

O tamborim é um instrumento presente nos diferentes contextos         

musicais do samba: escolas de samba, rodas de samba e gravações do mercado             

fonográfico. Tornou-se ao longo dos anos um dos principais instrumentos da           

percussão típica no samba e sua execução também difere em padrões rítmicos e             

expressão nos diferentes contextos musicais. 

O instrumento é percutido com uma baqueta que pode variar em           

relação ao material utilizado, por exemplo, em rodas de samba usa-se comumente            

baquetas de madeira para execução do tamborim, enquanto nas escolas de samba            

manuseia-se baquetas de fibra com diversas pontas. 

Os toques executados pela baqueta acontecem na parte superior da          

pele, o dedo médio da mão que segura o instrumento percute a membrana pela parte               

de dentro do fuste, ou seja, pela parte inferior da pele, modificando as entonações              

tímbricas geradas pelo toque de ambas as mãos de acordo com o abafamento da pele               

ou permitindo a ressonância do instrumento. 

 

 

 

 

1 Imagem disponível em STUDIO SOM JOÃO (2018).  
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1.1 As especificidades do tamborim na escola de samba 

 

Atualmente nas escolas de samba o tamborim é executado com uma           

baqueta de diversas pontas flexíveis, de três a sete pontas, que são fixas em um único                

cabo onde o instrumentista segura a baqueta, denominada como vassoura (ZEH,           

2006, p. 172). Esse formato possibilita um rebote rápido para o instrumentista em             

relação aos outros que existiram nas escolas de samba, facilitando frasear em            

andamentos mais rápidos e levadas que mantêm o ritmo com quatro semicolcheias            

por tempo. 

 

 

Figura 5 – Imagem demonstrando o posicionamento e tipo de baqueta utilizado para performance 

em escolas de samba . 
2

 

O tamborim ganhou destaque nas escolas de samba devido às          

coreografias da ala de instrumentistas durante os desfiles e pelos fraseados           

desenvolvidos em conjunto nas conhecidas paradinhas do samba. Desde então, a           
3

performance deste instrumento nas escolas de samba foi se modificando quanto à            

utilização do tamborim em rodas de samba, o dedo na parte inferior da pele não faz                

sentido em escolas de samba devido à quantidade de instrumentos de percussão. Ao             

invés da utilização do dedo na parte inferior da pele, o tamborim passou a ser tocado                

com um movimento rotatório do pulso (da mão que segura o instrumento) com cerca              

de 90º graus, direcionando a pele para baixo e voltando logo em seguida para a               

posição convencional. Essa prática de utilizar a virada do tamborim em alguns            

momentos da execução, ficou conhecida como tamborim virado, um estilo que está            

presente em diversas escolas de samba, permitindo o instrumentista desenvolver          

frases mais rápidas através da combinação de toques da mão direita e movimento de              

rotação da mão esquerda.  

Uma das principais levadas do tamborim nesse estilo é conhecida como           

carreteiro, onde o instrumentista executa quatro ataques por pulsação, sendo a           

terceira semicolcheia de cada grupo um gesto realizado pelo movimento de rotação.            

Essa levada tem função de condução apoiando a caixa e o repinique em uma escola de                

samba. 

 

2
 Imagem disponível em ROTA DA AMIZADE (2018).  

3
As paradinhas são momentos em que a bateria da escola mantêm apenas um ou dois naipes de                  

instrumentos repicando, como a caixa de guerra ou os tamborins (ZEH, 2006, p. 170). 
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Figura 6 – Levada rítmica de tamborim denominada popularmente como carreteiro. 

 

 

Outra forma de execução do tamborim nas escolas é através do           

fraseado, feito de três formas: (1) quando os tamborinistas executam células rítmicas            

junto com a rítmica da letra do enredo, dando evidência à estrutura rítmica da              

melodia; (2) quando os instrumentistas interpretam um fraseado rítmico em          

conjunto nos intervalos da melodia, gerando uma espécie de diálogo entre tamborins            

e melodia; e (3) quando os tamborins executam frases rítmicas diferente da melodia             

do samba em forma de camadas sobrepostas. Podemos observar os três casos nos             

exemplos musicais abaixo: Figuras 7, 8 e 9. 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo musical (a) com o tamborim executando a rítmica da melodia. Transcrição feita 

da canção Contos de Areia samba enredo da Portela de 1984. 

 

 

 

 

Figura 8 – Exemplo musical (b) com o tamborim preenchendo espaços da rítmica executada na 

melodia. Transcrição feita da canção É Hoje, samba enredo da União da Ilha do Governador de 1982.  

 

 

Figura 9 – Exemplo musical (c) com o fraseado do tamborim diferente da rítmica executada na 

melodia da canção. Transcrição feita da canção Kizomba samba enredo da Vila Isabel de 1988. 
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Outros padrões rítmicos são utilizados em determinados momentos nas         

escolas de samba, onde os tamborins executam em uníssono as levadas rítmicas            

apresentadas nas Figuras 10 e 11. 

 

 

 

Figura 10 – Levada rítmica executada em uníssono pelos tamborins em escolas de samba, com 

acentos nos contratempos. 

 

 

 

Figura 11 – Levada rítmica executada em uníssono pelos tamborins começando no tempo. 

 

 

1.2 As especificidades do tamborim na roda de samba 

 

No contexto de roda de samba o tamborim é executado          

tradicionalmente com uma baqueta de madeira e utiliza-se o dedo médio na pele             

inferior como complemento do toque da mão direita e para mudanças de entonações             

tímbricas do instrumento. O movimento de virada do tamborim pode ou não ser             

usado, cada músico utiliza a técnica do instrumento de acordo com suas preferências             

musicais. Em alguns casos pontuais, podemos observar percussionistas com baquetas          

que são tradicionais do contexto de escolas de samba em rodas de samba. 

 

 

 

Figura 12 – Imagem demonstrando a baqueta e posicionamento da mão que são comumente 

utilizados na performance do tamborim em rodas de samba . 
4

 

4
 Imagem disponível em CATACRA LIVRE (2018).  
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Figura 13 – Legenda da notação utilizada para o tamborim no contexto de roda de samba. 

 

A baqueta de madeira gera outro timbre na performance, diferente da           

sonoridade alcançada com a baqueta de fibra em pontas de vassoura. Em rodas de              

samba e nas gravações do mercado fonográfico observar-se instrumentistas de outra           

geração utilizavando peles de couro no tamborim que aos poucos foram substituídas            

pelas peles de nylon, com timbre mais agudo em relação à pele de couro. As escolhas                

referentes à utilização da pele de couro ou nylon e o uso do tamborim virado em                

rodas de samba, variam de acordo com a opinião de cada percussionista. Podemos             

citar o Mestre Marçal, compositor, ritmista, mestre de bateria e cantor, conhecido            

como um dos maiores nomes da tradição da percussão no samba. Segundo            

depoimento do baterista Wilson das Neves, nas gravações ao lado de Luna e Elizeu,              

Marçal utilizava somente peles de couro sem o recurso do tamborim virado            

(BARROS, 2015, p. 56-57). 

Os padrões rítmicos que desenvolveram-se nesse contexto do samba são          

conhecidos como teleco-teco, que é uma onomatopeia utilizada para diferentes          

levadas no samba. Tradicionalmente, muitos denominam uma levada de teleco-teco,          

mas recentemente o trabalho de Aquino (2014) colaborou para um entendimento da            

relação entre diferentes levadas do tamborim e a onomatopeia teleco-teco, sendo           

assim, podemos dizer que o teleco-teco pode ser entendido em um sentido mais             

amplo, como uma denominação utilizada para um conjunto de levadas, (AQUINO,           

2014, p. 138-139) tendo uma profunda relação com os fraseados rítmicos em diversas             

melodias no samba. Destacamos algumas levadas típicas que têm relação com a            

onomatopeia teleco-teco (Figuras 14, 15, 16 e 17). 

 

 

Figura 14 – Levada de tamborim relacionada com a onomatopeia teleco-teco. 

 

 

 

Figura 15 – Levada de tamborim conhecida como teleco-teco popularmente. 
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Figura 16 – Levada de tamborim conhecida como teleco-teco com variação no segundo compasso. 

 

 

 

Figura 17 – Levada de tamborim que começa com fraseado articulado em grupo de três toques. 

 

A onomatopeia teleco-teco é representada pelos toques com o uso da           

baqueta e os toques com o dedo médio na parte inferior da pele. A combinação dessa                

onomatopeia tem diferentes formas, criando variedades de levadas rítmicas. As          

sílabas “te” e “le” representam os toques com a baqueta na parte superior da pele no                

tamborim e a sílaba “co” representa os toques executados pelo dedo médio na parte              

inferior da pele. As frases rítmicas são dividas em: (a) frases com duas articulações,              

representadas pelas sílabas “te” + “co” = “teco” e (b) frases com três articulações,              

representadas por “te” + “le” + “co” = “teleco”.  

É comum o percussionista utilizar pequenas frases improvisadas em         

forma de variações para as levadas rítmicas apresentadas acima; o instrumentista           

mantêm a estrutura rítmica do primeiro compasso e cria as variações no segundo             

compasso. Podemos citar alguns exemplos dessa prática (Figuras 18, 19 e 20). 

 

Figura 18 – Levada de tamborim teleco-teco com segunda variação no segundo compasso. 

 

 

Figura 19 – Levada de tamborim com terceira variação no segundo compasso. 

 

 

Figura 20 – Levada de tamborim com quarta variação no segundo compasso. 

 

As levadas de tamborim descritas nesse tópico podem ser consideradas          

como base para outros instrumentos de percussão, como a levada de caixa de guerra              

destacada no exemplo abaixo. Os acentos do padrão rítmico executado no tamborim            
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também estão presentes na caixa, mantendo a manulação que é utilizada no            
5

tamborim como base para levada na caixa (Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Levada de tamborim e levada de caixa baseados no mesmo padrão de acentuação. 

 

Os padrões rítmicos executados no tamborim em roda de samba têm           

função de fraseado e os mesmos são utilizados como base rítmica para diversas             

composições de samba. Na performance do tamborim é possível identificar          

momentos imitando pequenas frases rítmicas da melodia no samba em forma de            

variações. 

 

1.3 Sobreposição de tamborins 

 

A nomenclatura sobreposição de tamborins é utilizada para fazer         

referência a execução simultânea de duplas e/ou trios de tamborins com levadas            

diferentes para cada instrumento no contexto de gravações do mercado fonográfico,           

esse termo visa a diferenciação de naipe de tamborins, ala de tamborins na escola de               

samba tocando padrões rítmicos iguais.  

De acordo com a pesquisa de Barros (2015, p. 50), o trio mais antigo de               

tamborins era Bucy Moreira, Arnô Canegal e Raul Marques, posteriormente houve           

um dos trios mais conhecidos do mercado profissional do samba: Roberto Bastos            

Pinheiro (Luna), Elizeu Félix (Elizeu) e Nilton Delfino Marçal (Mestre Marçal). Os            

três ritmistas gravaram com grandes personalidades do samba entre os anos de 1950             

e 1990, ficando conhecidos entre os músicos em geral, produtores e artistas            

conhecidos internacionalmente, como Chico Buarque, João Bosco, entre outros.         

Gravações dos três instrumentistas em que é possível distinguir os padrões rítmicos            

executados por cada tamborim são raridades, devido à grande quantidade de           

instrumentos de percussão nas gravações, porém alguns depoimentos e transcrições          

foram feitas a partir de observações de gravações do trio, como Pellon (2003, p. 36)               

destaca em seu livro. As acentuações do exemplo musical (Figura 22), foram            

destacadas pelo autor deste trabalho com o intuito de representar graficamente a            

interpretação típica das levadas.  

 

5 Termo utilizado para fazer referência às sequências executadas pelas mãos e pés do músico para percutir os                  
instrumentos. Um exemplo de manulação seria uma sequência de três toques com a mão direita seguida por um                  
toque com a mão esquerda (DDDE). 
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Figura 22 – Exemplo de levadas do trio de tamborins executados por Luna, Marçal e Elizeu 

(PELLON, 2003, p. 36).  

 

Outros padrões do trio são revelados no trabalho de Barros (2015, p.            

144-152) com os depoimentos do filho de Mestre Marçal, o Armando Marçal            

(Marçalzinho): Figuras 23 e 24. 

 

 

 

Figura 23 – Exemplo de fraseado de dois tamborins executados na música Esta Melodia (BARROS, 

2015, p. 144). 

 

 

Figura 24 – Levada executada por Marçal, Luna e Elizeu denominada como Ping Pong no trabalho 

de Barros (2015, p. 151). 

 

Radamés Gnatalli também escreveu um arranjo com três padrões         

rítmicos de tamborim para ser executados simultaneamente no Concerto Carioca nº           

1, no quarto movimento. Peças foram feitas em homenagem à forma de execução do              

trio de tamborinistas, como Era três Bambas de Lucas Rosa (2002) e Era Luna,              

Elizeu e Marçal de Oscar Bolão (2003) (BARROS, 2015, p. 83). A sobreposição de              

tamborins proporciona combinações de levadas com três funções de fraseado e           

resultam no preenchimento de todas semicolheias do compasso, gerando a função de            

condução de modo implícito. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 58 

 

 



Adaptações de levadas rítmicas do tamborim para bateria 

2. Adaptações para bateria 

 

Podemos observar a utilização de padrões rítmicos típicos da percussão          

na performance de um baterista no samba, como exemplo, as frases típicas de             

tamborim adaptadas ao aro da caixa da bateria ou o padrão de bumbo à dois               
6

utilizado na bateria em contexto do samba-jazz que pode-se considerar como uma            

adaptação do padrão rítmico utilizado para função de marcação no tantã em rodas de              

samba. Embora essas adaptações de pequenos padrões rítmicos sejam extremamente          

usuais no instrumento, ainda nos falta uma discussão teórica sobre o assunto que             

auxilie sobre o conhecimento relacionado à capacidade da bateria para adaptar           

levadas rítmicas de instrumentos de percussão e quais as possibilidades de           

performance podem surgir no instrumento com essa prática.  

Observamos que os padrões rítmicos utilizados na performance da         

bateria no samba, tema que foi pesquisado por Barsalini (2014), podem chegar a ter              

três funções simultâneas: condução, marcação e fraseado; em casos pontuais          

podemos identificar apenas uma ou duas funções. A partir da pesquisa do autor,             

começamos a perceber que em poucos casos de performance na bateria são adaptadas             

mais de uma função de fraseado simultaneamente. De maneira geral, os padrões têm             

apenas uma função de fraseado e não exploram as possibilidades de sobrepor duas ou              

três funções de fraseado no instrumento. Na percussão do samba, por outro lado, é              

constante a sobreposição de padrões rítmicos com função de fraseado, seja no            

contexto de escola de samba ou no contexto de rodas de samba, é natural que               

instrumentos desenvolvam fraseados diferentes que são executados       

simultaneamente.  

Buscamos ampliar a capacidade de adaptação na bateria sobrepondo         

até três padrões rítmicos com função de fraseado para criar as levadas. Essas levadas              

apresentaram um efeito sonoro bastante peculiar e sua execução pode ser           

considerada de grande complexidade, devido à coordenação motora dos membros          

para essa forma de interpretar. Acreditamos que o fato de bateristas não utilizarem             

com frequência linhas rítmicas com funções de fraseado para criar levadas na bateria             

deve-se a essa complexidade do estudo relacionado à coordenação motora.  

Outro recurso utilizado neste trabalho para ampliar a capacidade de          

adaptação na bateria foi anexar instrumentos da percussão típica do samba ao kit ,             
7

ampliando as possibilidades de timbres para as adaptações e modificando as formas            

de articulações utilizadas. Instrumentos como o tamborim, o cowbel e o jingle kick,             

facilitaram a criação de relações diretas com os timbres dos instrumentos da            

percussão no samba. 

O tamborim e o cowbel têm timbres mais agudos em relação à todos os              

tambores tradicionalmente utilizados na bateria, tornando possível manter os         

timbres agudos da percussão para adaptação, pelo fato dos timbres desses           

instrumentos não se confundirem com outros, tornando cada levada com função de            

fraseado mais transparente, como uma linha rítmica independente.  

6
Padrão rítmico que consiste em executar a primeira e quarta semicolcheia para cada tempo do                

compasso, esse padrão é utilizado frequentemente por bateristas no bumbo para tocar samba, como              

observa-se nos métodos de Gomes (2008, p. 16), Lima (2008, p. 11) e Rocha (2013, p. 85). 
7

O termo faz referência aos diversos formatos utilizados para posicionamento de tambores e pratos da                

bateria e ajuda a descrever as ocasiões em que outros instrumentos típicos da percussão são anexados                

à montagem da bateria. 
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O jingle kick trata-se de uma importante inovação para bateria, pois           

permite executar a função de condução no samba com um dos pés em andamentos              

médio e rápido. O sistema aproveita a movimentação de ‘ida’ e ‘volta’ do pedal,              

gerando som para ambos movimentos com o timbre de platinelas, similares as            

utilizadas no fuste do pandeiro. Relacionamos essa movimentação com à forma de            

execução do ganzá, propondo adaptações da função de condução para o pé esquerdo             

na bateria. Anexar o jingle kick ao kit do instrumento trouxe inúmeras possibilidades,             

pois executando a função de condução no pé esquerdo podemos utilizar ambas as             

mãos para executar uma função de fraseado, ou ainda cada mão exercendo uma             

função de fraseado distinta, obtendo duas funções de fraseado sobrepostas. 

 

 

 

Figura 25 – Jingle Kick adaptado ao pedal de bumbo . 
8

 

Adaptar padrões rítmicos distintos com função de fraseado gera um          

efeito sonoro interessante para o acompanhamento na bateria, além de trabalhar com            

a coordenação motora do instrumentista. É necessário manter duas linhas rítmicas           

com acentuações independentes para criar o efeito sonoro de duas funções de            

fraseado simultâneas, algo que não é muito comum no estudo tradicional da bateria.             

Devemos pensar os padrões descritos nesse trabalho como independentes, pois na           

performance de um grupo de instrumentos de percussão, esses padrões rítmicos são            

executados por diferentes ritmistas com características distintas em relação à          

interpretação das acentuações.  

Em alguns casos foi necessário simplificar os padrões rítmicos do          

tamborim para adaptação na bateria. Em uma levada de tamborim consideramos           

somente os toques que são executados com a baqueta, os toques com o dedo médio               

na parte inferior da pele são desconsiderados para essa forma de adaptação (Figura             

26).  

 

Figura 26 – Adaptação de linha rítmica do tamborim para o prato de condução. 

 

8
 Imagem disponível em MERCADO LIVRE (2017)  
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Esse processo é necessário para permitir que um único membro do           

corpo execute a levada de um tamborim, deixando os outros membros do corpo livres              

para adaptar outras levadas (Figura 27.  

 

 

Figura 27 – Adaptação de dois padrões rítmicos do tamborim. 

 

Ambos os padrões (acima) têm função de fraseado e são típicos do            

tamborim no contexto de roda de samba, a combinação das levadas geram uma             

função de condução implícita, devido ao preenchimento dos espaços da subdivisão           

em semicolcheias. Essa pequena adaptação, surgiu através da sobreposição das          

levadas de tamborins e pode ser identificada como duas funções de fraseados            

simultâneas e uma função de condução implícita. Acrescentando os membros          

inferiores do corpo (pés), a levada rítmica ganha quatro linhas rítmicas           

independentes, contendo duas funções de fraseado (mão direita e esquerda),          

condução (pé esquerdo) e marcação (pé direito). (Figura 28) 

 

 

Figura 28 – Adaptação para bateria de duas levadas de tamborim, uma levada de ganzá e levada de 

surdo. 

 

Nessa adaptação, o bumbo exerce a função de marcação executando          

padrões rítmicos típicos dos surdos de primeira e segunda, a mão direita (prato de              

condução) e a mão esquerda (aro/caixa) executam duas funções de fraseado que são             

típicas do tamborim em rodas de samba e o pé esquerdo (jingle kick), fica responsável               

pela condução, executando o padrão rítmico do ganzá. Utilizando o som dos pratos e              

o aro da caixa, a levada fica com uma sonoridade que se distancia da prática da                

batucada, que tem como característica principal o som de tambores.  

A escolha dos timbres é determinante para sonoridade resultante do          

processo de adaptação, é possível ficar mais próximo da tradição do samba de             

batucada, mantendo os sons dos tambores, ou mudar utilizando os padrões rítmicos            

de batucada através da exploração dos timbres de aro da caixa e pratos. Essas              

possibilidades permitem ao performer criar diferentes interpretações para as mesmas          

combinações de padrões rítmicos, como mostra o exemplo musical abaixo, onde           
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utiliza os mesmos padrões rítmicos que o anterior, porém neste caso, a intenção é              

manter a sonoridade do samba batucado (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 – Adaptação dos padrões rítmicos da figura 28 utilizando timbres de caixa e tamborim. 

 

Com base na performance do trio de tamborins de Mestre Marçal, Luna            

e Elizeu descrita no tópico 1.3, buscamos desenvolver adaptações para bateria que            

contenham duas ou três funções de fraseados que são executadas de forma            

simultânea. A princípio buscamos adaptar para bateria as próprias combinações          

criadas pelo trio de instrumentistas. Através da simplificação de padrões rítmicos,           

adaptamos somente os toques executados pela baqueta no tamborim, utilizando os           

membros do corpo: mão direita, mão esquerda e pé esquerdo; sendo cada membro             

responsável por adaptar o padrão rítmico de um tamborim. No caso do pé esquerdo,              

por dificuldades técnicas, foi necessário adaptar somente os acentos que são           

executados nas levadas, tornando a adaptação de uma levada de tamborim possível            

para a capacidade fisiológica própria do baterista. Esse processo resultou em uma            

levada de acompanhamento para bateria com três funções de fraseados simultâneas,           

a função de marcação que é exercida pelo pé direito (bumbo) e condução implícita              

que é gerada pelo preenchimento das semicolcheias através da combinação das três            

levadas de tamborins adaptadas à bateria (Figura 30).  

 

 

 

Figura 30 – Adaptação de três padrões rítmicos de fraseado de tamborins. 

 

Outras levadas que são atribuídas ao trio de instrumentistas também          

podem ser adaptadas seguindo a mesma ideia, resultando em diferentes levadas de            

acompanhamento para bateria com funções de fraseado sobrepostas (Figura 31). 
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Figura 31 – Variação de tamborins denominada como Ping-Pong adaptada ao cowbel e tamborim. 

 

 

Além das combinações criadas pelo trio de ritmistas, é possível pensar           

em diferentes combinações dos padrões rítmicos de tamborim com função de           

fraseado que estão descritos nos tópicos 1.1 e 1.2 (Figuras 32, 33 e 34).  

 

 

 

Figura 32 – Adaptações criadas a partir de combinações de três levadas de tamborins descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 33 – Adaptação criada utilizando duas levadas de tamborins sobrepostas, típicas de roda de 

samba. 
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Figura 34 – Adaptação criada combinando três levadas do tamborim no contexto de escola de samba 

e roda de samba. 

 

A estratégia de sobrepor padrões rítmicos do tamborim com funções de           

fraseado gerou levadas de acompanhamento diferentes das identificadas na         

performance do samba na bateria. Este trabalho teve o foco direcionado para as             

aplicações relacionadas aos padrões rítmicos do tamborim, mas podemos aplicar a           

estratégia de sobrepor padrões rítmicos com função de fraseado para diversos           

instrumentos de percussão, partindo do princípio que ao observar a performance           

desses instrumentos, em um contexto de roda de samba ou escola de samba,             

podemos identificar facilmente diversas funções de fraseado sendo executadas         

simultaneamente.  

 

 

Referências  

AQUINO, Thiago Ferreira de. Luciano Perone: Batucada, identidade, mediação. Tese 
(Doutorado em Música) – Programa de Pós-Graduação em Música da escola de Comunicação 
e Artes Universidade de São Paulo, 2014. 

BARROS, Vinicius de C. O uso do tamborim por Mestre Marçal: legado e estudo 
interpretativo. Dissertação (Mestrado em música) – Universidade Estadual de Campinas, 
Instituto de Arte, 2015. 

BARSALINI, Leandro. Modos de Execução da Bateria no Samba. São Paulo, 2014. Tese 
(Doutorado em música) - UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas Instituto de 
Artes.  

CATACRA LIVRE. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=m2ePWqvDG9DywASw8ZOYAg
&q=tamborim+roda+de+samba&oq=tamborim+roda+de+samba&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.311
67.34890.0.35148.18.9.1.8.8.0.175.906.0j6.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.14.849...0j0i67k1.0.Pez
mreLOkgU#imgrc=MYA9tTRrJ8QemM>. Acesso em 22/02/2018. 

D’ANUNCIAÇÃO, Luiz. Melódica Percussiva. Norma de concepção para a escrita dos 
instrumentos populares brasileiros de percussão com som de altura indeterminada. Rio de 
Janeiro: Melódica Percussiva, 2008 (Manual de Percussão,v. V., Caderno 1). 

GOMES, Sérgio. Novos caminhos da bateria brasileira. São Paulo: Irmãos Vitale, 2008. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 64 

 

 



Adaptações de levadas rítmicas do tamborim para bateria 

LIMA, Realcino (Nenê). A bateria brasileira no século XXI. São Paulo: Edição do autor, 
2008. 

MERCADO LIVRE (2017). Disponível em:  
<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-891498273-batedor-de-bumbo-e-pandeirola-lp-ji
ngle-kick-lp182-para-usar-_JM> Acesso em 15/03/2017. 
 
PELLON, Oscar Luiz Werneck (Bolão). Batuque é um privilégio: A percussão na música do 
Rio de Janeiro para músicos, arranjadores e compositores. Rio de Janeiro, RJ. Editora Lumiar, 
2003. 

ROCHA, Christiano. Bateria brasileira. São Paulo: Ed. do autor, 2007. 

ROTA DA AMIZADE. Disponível em: 
<https://rotadaamizade.wordpress.com/2011/01/21/escolas-ja-esquentam-os-tamborins-em-jo
acaba/>. Acesso em 22/02/2018. 

STUDIO SOM JOÃO. Disponível em: 
<http://www.studiosomjoao.com.br/produto/tamborim-contemporanea-madeira-06-207c/1370
42>.Acesso em 22/02/2018. 
 
ZEH, Mariane. O criador na tradição oral: a linguagem do tamborim na escola de samba. 
XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Música, 2006, p. 
169-173. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 65 

 

 



 

Análise comparativa de aspectos interpretativos entre 
três gravações da peça Primeiro Amor, de Patápio Silva 

 
Leandro Martins Turano  

leandroturano@hotmail.com 
 

Marcelo Fagerlande  
fagerlande@gmail.com 

 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo principal relatar o resultado do exame comparativo              

entre três gravações da valsa-choro Primeiro Amor (na instrumentação original de flauta e piano), do               

compositor Patápio Silva. As gravações escolhidas são analisadas tanto individualmente, como em            

confronto com a primeira partitura publicada da obra e também comparadas entre si, apontando para               

os contrastes e diferenças de abordagem interpretativa. O relato sobre as gravações é feito a partir                

principalmente da escuta focada nos seguintes aspectos: timbre, tecnologias de gravação, efeitos,            

forma, notas e ritmos escritos versus não-escritos ou modificados, dinâmica, articulação e fraseado,             

andamento e agógica. Ao final do artigo são tecidas considerações sobre o contexto das gravações,               

ampliando a análise comparativa a partir da maior compreensão de questões musicais e culturais              

envolvidas e como elas interferem na própria proposta e resultado dos fonogramas enfocados. 

 

Palavras-chave: Patápio Silva. Primeiro Amor. Choro. Práticas interpretativas. Análise de          

gravações. 
 
1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo fazer uma análise          

comparativa entre três gravações selecionadas da valsa-choro Primeiro Amor, de          

Patápio Silva. Compararemos também as gravações com a primeira partitura          

publicada da obra, datada de 1906. Embora tenhamos utilizado algumas ferramentas           

e pensamentos apontados especialmente por Rink (2007 e 2012) e Cook (2011), a             

metodologia aqui utilizada para análise das gravações foi, em grande parte, por nós             

desenvolvida por parecer adequada para a proposta deste trabalho. 

Nas análises das gravações atentaremos para os seguintes aspectos:         

timbre, tecnologias de gravação, efeitos, forma, notas e ritmos escritos versus           

não-escritos ou modificados, dinâmica, articulação e fraseado, andamento e agógica.          

Consideraremos esses aspectos sem hierarquia de importância entre eles e os           

abordaremos sem a intenção de fazer qualquer juízo de valor sobre as escolhas             

interpretativas de cada gravação. O exame dos fonogramas será realizado          

principalmente através da escuta, dispensando, exceto para medições de tempo,          

programas computacionais de análise e edição de som. 

Comentaremos na próxima seção a seleção das gravações. Em seguida          

abordaremos o compositor e uma breve análise formal e tonal da partitura. Depois             

seguiremos com a análise propriamente dita das gravações, primeiro individualmente          

e em comparação com a partitura e, em sequência, confrontando-as entre si            

observando também as questões contextuais que as envolvem  

 

2. As gravações escolhidas 

 

A valsa-choro Primeiro Amor é a obra mais gravada de Patápio Silva            

(1880–1907).  Apresenta cerca  de  40  gravações  catalogadas  no  Instituto  Memória 
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Musical Brasileira (IMMuB) , além de outras, principalmente mais recentes, que          
1

estão ausentes desse catálogo. Existem gravações da peça em diversas formações           

instrumentais. Apenas pequena parte delas conserva a instrumentação original de          

flauta e piano que consta na primeira partitura publicada. Como o presente trabalho             

tem por objetivo principal o confronto entre os fonogramas e deles com a partitura,              

optou-se pela escolha exclusiva de gravações na formação instrumental original,          

visando objetivar e tornar mais “palpável” o entendimento de nossas comparações e            

análises. 

Dentre as gravações de flauta e piano escolhemos propositalmente as          

três que, dentre as pesquisadas, parecem ser mais contrastantes entre si e em sua              

relação com a partitura. Outro critério balizador da escolha foi a possibilidade de             

acesso gratuito e prático às gravações escolhidas, objetivando que o leitor deste            

trabalho possa acompanhar a leitura com a audição das gravações. Sem essa            

facilidade de acesso, este trabalho poderia ser menos interessante. 

A primeira das gravações selecionada foi lançada em disco de 78 RPM            
2

(rotações por minuto) no ano de 1904 , embora conste informação de que teria sido              
3

gravada em 1901 . (SOUZA, PEDROSA, et. al, 1983). Não sabe quem teria sido o              
4

pianista acompanhador, embora existam especulações em torno de alguns nomes,          

mas o flautista foi certamente o próprio compositor, Patápio Silva. A segunda faixa             

selecionada data de um LP em homenagem a Patápio lançado em 1983 pela             
5

FUNARTE com Altamiro Carrilho na flauta e Luiz (ou “Luizinho”) Eça ao piano. A              

terceira gravação é mais recente, de 2014, constante do CD The Golden Years,             

lançado internacionalmente, cujos intérpretes são Marcelo Barboza (flauta) e Clelia          

Iruzun (piano). Esta última gravação está disponível no aplicativo Spotify ,          
6

bastando-se procurar pelo título da obra para acha-la em uma das opções listadas. 

 

3. O compositor e a obra abordada 

 

Nascido em 1880 em uma família pobre na vila de Itaocara (no norte             
7

fluminense), Patápio Silva teve uma curta vida de 26 anos. Viveu boa parte de sua               
8

infância e início da adolescência em Cataguazes (MG). Iniciou seu aprendizado           

musical com seu pai, que era barbeiro, com uma flauta rudimentar de cinco furos,              

que depois de um tempo foi substituída por outras mais complexas e eficientes, mas              

ainda distantes das versões consideradas mais “modernas” do instrumento. Na          

barbearia de seu pai, de quem também aprendeu o ofício, tocava nas horas vagas e               

participou também de uma banda local. Por volta 1900 foi para o Rio de Janeiro com                

1 O IMMuB é uma entidade dedicada à pesquisa, preservação e promoção da música brasileira. Em seu                 

site é possível pesquisar informações catalográficas da discografia de música brasileira. 
2 Uma reprodução desse fonograma pode ser encontrada em Vittaosilva14 (2017). 
3 Algumas fontes atribuem o ano de 1903, mas a maioria indica 1904. 
4 Algumas fontes atribuem o ano de 1902, mas a maioria indica 1901. Cogita-se também a                

possibilidade de que o convite para a gravação tenha ocorrido ao final de 1901 mas as gravações                 

tenham se realizado no início de 1902. 
5 Disponível em Kasparovitch (2017). 
6 O Spotify é um dos mais populares aplicativos de consumo de música por meio virtual na época de                   

escrita deste artigo (2017). Em sua versão gratuita é possível pesquisar e ouvir os fonogramas nele                

acessíveis desde que o usuário esteja conectado à internet. 
7
 Patápio foi registrado como se tivesse nascido em 1881 

8
Nas diferentes fontes encontramos diferentes grafias para seu nome: “Patapio”, “Patápio”, “Pattapio”             

ou “Pattápio”. Utilizaremos aqui “Patápio” que se mostra como sendo a mais usada atualmente. 
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a intenção de estudar no Instituto Nacional de Música com o professor Duque             
9

Estrada Meyer que, após ouvi-lo tocar, o adotou como aluno e amigo lhe dando uma               

flauta transversa do tipo daquelas usadas pelos músicos eruditos na época.           

(MENEZES, 1953) 

Conta-se que Patápio era muito aplicado nos estudos e concluiu o curso            

de seis anos do Instituto em apenas dois, tornando-se exímio virtuose, apesar das             

grandes dificuldades financeiras que sempre enfrentou. Foi ajudado nesse aspecto          

especialmente por seu padrasto e seu professor de flauta. Desejava aperfeiçoar-se na            

Europa e para isso planejou uma grande turnê de concertos pelo país para arrecadar              

fundos para a viagem. Em 1907, após um desses concertos, em Florianópolis,            

adoentou-se vindo a falecer alguns dias depois. (MENEZES, 1953) 

O jovem atuou tanto na esfera da música popular quanto da erudita            

como intérprete e compositor. Os ouvintes de sua época impressionavam-se com sua            

virtuosidade na flauta e sua notabilidade foi certamente um dos fatores que o             

tornaram um dos primeiros músicos a serem convidados a gravar discos de 78 RPM              

no Brasil, discos esses que perpetuaram o registro de suas obras e interpretações.             

(SOUZA, PEDROSA, et. al, 1983). 

Dentre as suas obras havia algumas com perfil mais “erudito”, como por            

exemplo Sonho e Oriental e outras com gosto mais “popular”, como Primeiro Amor e              

Zinha que, entre outras, poderiam encaixar-se facilmente nos gêneros típicos do           
10

choro, ainda que tivessem sido registradas em partitura de maneira formal. 

Segundo Altamiro Carrilho , Primeiro Amor foi composta (pelo menos         
11

numa versão preliminar) por volta da idade de 14 anos do compositor, o que nos               

sugere em especial os anos de 1894 ou 1895. Trata-se de uma peça que tem as                

características típicas de uma valsa-choro. 

A primeira partitura publicada da peça foi lançada pela Casa Vieira           

Machado em 1906 (GARCIA, 2008) . A partitura (sub-entitulada como “valsa”) é           
12

parte do álbum Composições de Pattapio Silva: flauta e piano e consta como opus 4               

do compositor. Houve ainda outras edições da partitura da peça, mas abstemo-nos de             

detalhar aqui pois não são relevantes para os objetivos mais específicos deste artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Atualmente a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EM-UFRJ) 
10 Schuenck (2012) divide suas obras em dois grupos: aquelas inspiradas em danças (que tendem ao 

popular) e as de “livre fantasia” (que tendem a uma concepção mais “erudita”) 
11

 No vídeo disponível em Verde (2017).  
12 A referida partitura pode ser obtida gratuitamente em PDF no site da Casa do Choro (2017), na                  

sessão “acervo” procurando-se pelo nome do compositor e da obra (é uma das versões que aparecem                

para download). 
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4. Breve análise formal e tonal da partitura 

 

 

 

 

Figura 1a - Partitura de Primeiro Amor com numeração de compassos e partes indicadas. 

 

 

John Rink (2007 e 2012) argumenta que é importante para o intérprete            

ter uma noção geral da forma (estrutura da peça) e de seu plano tonal. Com vistas a                 

facilitar o entendimento e análise da partitura exposta na Figura 1 acima, escrevemos             

sobre ela referências indicativas do número de compassos e das partes (ou seções)             

formais em que a peça pode ser dividida. 
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Figura 1b - Partitura de Primeiro Amor com numeração de compassos e partes indicadas (cont.). 

 

 

Na Tabela 1 abaixo, apresentamos de maneira esquemática a divisão          

formal com seus respectivos números de compasso e indicações de eixos tonais de             

cada parte.  

 

 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 70 

 

 



Análise comparativa de aspectos interpretativos entre três gravações da peça Primeiro Amor 

Tabela 1 - Divisão formal na partitura de Primeiro Amor 

 

 

 

Mesmo considerando a visão morfológica resumida e esquematizada        

pela Tabela 1 acima é recomendável que se façam algumas observações. 

Primeiramente deve-se considerar que as três partes da peça tem início           

anacrústico de 2 tempos em relação à tabela. Sendo assim, a parte A começa na               

verdade no 2º tempo do c. 2 (anacruse para o 3) e sua versão variada (A’) no c. 34                   
13

(anacruse para o 35), a B começa no 2º tempo de 18 em anacruse para o 19 e a C em                     

anacruse no 50 preparando para o 51. As terminações de todas as três partes é               

masculina (no tempo forte do compasso). 

A parte A do início (c. 3 – 18/18’) difere daquela dos c. 35 – 50 tanto                 

pelo texto da flauta quanto (e principalmente) do piano, por isso a denominamos A’.              

Na sua aparição, nos c. 35 – 50, a mão direita do piano faz dobra em oitavas com as                   

notas principais da melodia da flauta. Já quanto ao texto da flauta, o que mais               

distingue o A do A’ na partitura é a diferença de registro e articulação entre os c. 9, 10                   

e 17 (registro médio da flauta) e os c. 41, 42 e 49 (que vão, em arpejo, ao registro                   

grave da flauta). 

As três partes apresentam no piano um acompanhamento característico         

de valsa que, excetuando-se a quebra no fluxo de semínimas que demarca o final das               

partes, mantêm-se de forma permanente, ou quase permanente, ao longo de toda a             

peça. No texto da flauta podemos destacar que as partes do tipo A e C mantém um                  
14

moto perpétuo de colcheias enquanto a parte B oferece um ligeiro contraste nesse             
15

aspecto ao intercalar colcheias e semínimas. 

A breve introdução dos primeiros compassos parece ter como objetivo          

principal apenas afirmar a tonalidade com centro tonal em ré. Doravante nos            

referiremos a ela como Intro.  
Pode-se dizer que a forma mais tradicional das músicas no choro é A A              

B B A C C A constituindo uma espécie de rondó. Pelas repetições indicadas na               

partitura temos em princípio a forma Intro A A B B A’ C C A B A’, já que o final do              
   

     

segundo C indica não apenas o retorno ao A para terminar, mas sim o retorno a                

partir do segno até a palavra fim, que aparece no c. 50 após o A’ na partitura. Outro                  

entendimento possível seria considerar as repetições indicadas na partitura após o           

retorno para o segno. Sendo assim, se forem consideradas todas as repetições            

indicadas nas partes mesmo após a volta ao segno teríamos ainda mais um A e mais                

um B e a forma geral ficaria Intro A A B B A’ C C A
 A

 B
 B

 A’.  

13 Doravante, “c.” será usado em lugar da palavra “compasso” como abreviatura. 
14 Doravante quando estiver escrito “partes do tipo A” estaremos nos referindo tanto a A como A’. 
15 O termo “moto perpétuo” pode ser entendido como o fluxo contínuo de notas de curta duração. 
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No choro, além da quadratura, é também muito comum que cada uma            

das partes contenha 16 compassos, que podem ser divididos em duas subpartes de 8,              

geralmente com inícios similares; esse é um traço que se percebe aqui em todas as               

três partes de Primeiro Amor.  
Em relação à análise de centros de gravidade lembramos que esse           

gênero musical é caracteristicamente tonal. A distribuição entre eixos tonais de cada            

parte que encontramos em Primeiro Amor não é incomum quando a tonalidade            

principal da peça é maior. Nessa obra a tonalidade principal (que é a da parte A) é ré                  

maior. Temos então a parte B no tom da relativa (si menor) e a parte C na tonalidade                  

do quarto grau, subdominante, sol maior. 

 

5. Gravação de Patápio Silva (1904) e relação com a partitura 

 

A tecnologia de gravação do início do século XX era radicalmente           

diferente da que utilizamos atualmente não apenas por ser analógica, mas por seus             

resultados nas faixas de frequência, privilegiando as regiões média e média-aguda,           

sendo pouco efetivas na captação dos graves e extremos agudos. Isso afeta fortemente             

o timbre das gravações da época, cujo resultado sonoro era demasiado distante do             

som original dos instrumentos pela ausência de diversos de seus parciais harmônicos.  

Também tem de ser considerada a dificuldade de fazer recortes e           

colagens nas gravações (conhecidos também como “emendas”), então os músicos          

deveriam gravar a música em um take único, e não por partes (como se pôde fazer                

desde mais recentemente) e a cada nova tentativa (execução) com a intenção de             

gravar a versão definitiva geravam-se mais custos. Pode-se dizer inclusive que esse            

último fator desencorajava a improvisação ou mudanças extemporâneas do texto          

musical convencionado durante as tentativas de gravação, pois nesse caso qualquer           

erro significativo levaria a mais custos. Esse é um dos motivos pelos quais pode-se              

notar um conservadorismo nesse sentido por parte não apenas dos intérpretes desta            

gravação, mas também de outras da mesma época. 

Na época deste fonograma a partitura que utilizamos de referência          

ainda não havia sido publicada. Não há como supor então que a partitura usada pelos               

músicos necessariamente tenha sido idêntica a essa que aqui mostramos (se é que os              

intérpretes usaram necessariamente partitura). 

A forma da música executada pelo próprio Patápio e o pianista aqui é             

Intro A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4 A

5 B
3 B

4 A
6

C
3

C
4

A
7 A

8
, portanto mais extensa do        

    
   

 
      

16

que a da partitura com a qual estamos confrontando e do que a forma tradicional do                

choro, que aqui aparece praticamente dobrada.  

Sobre as oito aparições das partes do tipo A na gravação, a julgar pelo              

que faz a flauta, apenas o A
2

se aproxima do texto A’ da partitura (pelo registro e                 

articulação) e os demais se aproximam mais de A. Já avaliando quanto ao texto do               

piano na partitura temos o A
1

e o A
2

correspondentes ao A da partitura e os demais                 

correspondentes ao A’ (com o dobramento de oitavas das notas principais da melodia             

no agudo). 

Um possível motivo para a escolha dessa maior extensão na forma é o             

rápido andamento com que a peça é executada, talvez com o objetivo, entre outros              

possíveis, de evidenciar o enorme domínio e agilidade de Patápio no instrumento,            

visto que a essa época já era reconhecível e notável flautista. O fonograma (na versão               

16
 Os números subscritos aqui não indicam diferenças no texto da partitura, mas na interpretação.  
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constante no YouTube) tem a extensão total de 3’02’’, descontando-se o tempo do             

anúncio verbal inicial e do trecho “em branco” ao final temos aproximadamente 2’53’’             

de música. Se a forma fosse mais curta o fonograma seria talvez demasiadamente             

curto para os padrões da época. 

A partitura não indica nenhum andamento ou medida metronômica. A          

fermata da introdução no c. 1 é feita sobre de um acorde de ré maior com mais notas                  

do que a simples oitava prevista na partitura e sustentada mais longamente de forma              

a prosseguir mesmo depois do início da anacruse da parte A
1

feita pela flauta no c. 2.                 

Logo após esse momento a música entra num andamento que permanece até o fim              

com a semínima em torno de 260 BPM (batidas por minuto) sem inflexões             

significativas ou que pareçam propositais quanto à agógica. 

O que foi executado na flauta em termos de notas assemelha-se           

bastante ao texto da partitura. Repara-se, no entanto, que algumas notas são            

suprimidas. Acreditamos que essas supressões deem-se pela necessidade fisiológica         

de respiração do flautista, dado que o andamento extremamente veloz escolhido não            

possibilita a respiração entre colcheias subsequentes. A percepção dessas supressões          

é minimizada pelo fato de ocorrerem muitas vezes na segunda colcheia do 3º tempo              

de alguns compassos, ou seja, em parte fraca do tempo mais fraco do compasso. 

Algumas notas diferem da partitura e sua emissão parece ser acidental e            

indesejada, embora sejam ocasionais e não prejudiquem o entendimento das          

melodias almejadas da flauta. Um acidente que parece ocorrer por vezes é a emissão              

de harmônicos. 

O pianista parece manter-se fiel a um texto musical (ainda que não seja             

a partitura aqui mostrada), pois sua execução é praticamente idêntica em todas as             

repetições de cada uma das três partes (excetuando-se as diferenças entre A e A’ já               

mencionadas). O tempo é claramente demarcado e regular, sem rubato nem mesmo            

na flauta. O pianista mantém a(s) nota(s) do primeiro tempo sustentadas por mais do              

que a semínima prevista pela partitura, fazendo-a(s) perdurar muitas vezes por todos            

os 3 tempos do compasso. 

A execução aos nossos ouvidos atuais pode parecer um tanto mecânica e            

não tão espontânea, opções que podem ter sido consciente ou inconscientemente           

feitas pelas circunstâncias de gravação já mencionadas. Quanto à dinâmica não se            

percebem alterações significativas no decorrer da execução e, mesmo observando o           

fonograma em programa de edição de som, nota-se sua regularidade nesse aspecto.            

Garcia (2008) aponta que na época, para as gravações, era necessário que os músicos              

tocassem com intensidade e próximos a uma “corneta” de captação, sendo assim, a             

alternância para patamares de menor intensidade sonora mostrava-se menos         

adequada. 

Quanto à articulação do flautista, nota-se claramente o contraste entre          

seus staccatos e seus legatos. De maneira geral as partes do tipo A e B são                

praticamente todas em staccato sendo apenas a parte C em legato de duas em duas               

notas. 

Nas partes do tipo A da gravação, mesmo com o moto perpétuo de             

colcheias, não é difícil perceber as notas que são principais na melodia (as que na               

partitura aparecem com sinal de tenuto), Patápio as realiza um pouco mais longas             

que as outras e ligeiramente mais acentuadas. Além disso, o dobramento do piano em              

oitavas nas partes A
3, A

4, A
5, A

6, A
7

e A
8

favorecem a compreensão de quais são as    
  

  
 

        

notas principais da melodia. E além de todos esses fatores, o fato de as notas               
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principais serem as mais agudas faz com que naturalmente se sobressaiam em            

relação às demais. 

Já nas quatro aparições de C o legato entre a colcheia da parte forte e               

da parte fraca de tempo (que está em região mais grave) faz com que as notas                

principais da melodia sobressaiam naturalmente em detrimento daquelas do “pedal          

melódico” da “voz inferior”. 

 

6. Gravação de Altamiro Carrilho e Luiz Eça (1983) e relação com a 

partitura 

 

Esta gravação, embora ainda analógica, já dispõe de uma tecnologia de           

captação e reprodução pelos aparelhos próprios bem menos limitada que a anterior.            

O timbre dela já se aproxima mais do piano e flauta que conhecemos. No entanto               

nota-se nesse fonograma um som de piano que difere consideravelmente daquele do            

piano acústico tradicional. Especulamos a possibilidade de que tenha sido utilizado           

na gravação alguma das espécies de pianos elétricos, cujo uso estava em voga na              

época. 

Nota-se também um pequeno efeito de reverb na gravação,         
17

tornando-a mais ressonante. 

Em vários momentos podem ser percebidas descontinuidades no som         

que sugerem recortes e colagens, também já possíveis nessa época. Pela referência            

desta gravação no YouTube podemos notar possibilidades, mais ou menos claras, de            

que isso tenha ocorrido nos instantes de separação entre as partes: 16’’, 26’’/27’’,             

37’’/38’’, 49’’, 1’00’’, 1’12’’ e 1’30’’. Isso nos faz lembrar que nesse caso, como em               

muitos outros em especial na música popular, a gravação não é um registro fiel a uma                

única execução performática completa da peça e, ao contrário do que expõe Clarke             

(2004), isso não invalida o aproveitamento das gravações para estudo musicológico,           

desde que compreendido e aceito esse paradigma, pois por mais que para os             

envolvidos no processo de gravação o fonograma tenha sido resultado de diversas            

performances (às vezes incompletas) da música, para o ouvinte em geral ela continua             

soando como uma peça única. 

A forma adotada pelos intérpretes é Intro A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4,               

forma mais típica do choro acrescida de introdução. Como o andamento escolhido é             

muito rápido, isso faz que a gravação tenha um tempo total muito pequeno, 1’41’’,              

frente ao padrão dos fonogramas da época.  

O andamento nessa gravação não é constante entre as partes. A Intro            

do piano (totalmente diferente do texto da partitura de referência) começa em cerca             

de 260 BPM a semínima, Alguns compassos após a entrada do flautista o andamento              

cai um pouco. Entre A
1 e C

1
parece oscilar em geral entre 235 e 255 BPM. Em C

2
há    

 
              

uma mudança notável não apenas de andamento, mas também de caráter por            

diversos fatores: mudança radical de andamento, de registro, textura, densidade e           

dinâmica no piano, além da introdução de quiálteras (tercinas) ao invés de duas notas              

por tempo. O andamento vai para entre 150 e 160 BPM nessa parte. No A
4

final, em                 

contraste, o andamento fica ainda mais rápido que no início se aproximando de 280 a               

300 BPM a semínima. 

O acompanhamento do piano apresentado nesta gravação é        

radicalmente diverso daquele indicado pelo compositor na partitura da Vieira          

17
 Efeito sonoro artificial que adiciona reverberação. 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 74 

 

 



Análise comparativa de aspectos interpretativos entre três gravações da peça Primeiro Amor 

Machado. Embora as funções harmônicas dos acordes em cada compasso sejam           

similares ao dos acordes grafados, as harmonias usadas no fonograma contém em            

geral notas de tensão não encontradas no texto original que dão certo “sabor             

jazzístico” ao acompanhamento de Luiz(inho) Eça, tornando a música um “choro           

jazz”, ao invés de um choro com harmonia triádica ou tetrádica, como seria típico e               

tradicional nesse tipo de música. Desde a inventiva introdução, sem a fermata            

prevista pelo compositor, e com uma melodia e levada já em compasso ternário (ou              
18

que pode soar como em compasso binário composto se pensarmos na soma de dois              

ternários simples) o pianista já demonstra essa “intenção jazzística”, que permanece           

em toda a gravação, sendo que a parte onde ela aparece de forma mais discreta é em                 

C
2. 

Vale lembrar que o caráter jazzístico desse piano de Eça não é nítido             

apenas pelas notas de tensão acrescentadas à harmonia, mas talvez igualmente pela            

abordagem rítmica de seu andamento que, se utilizando de ataques em partes de             

tempo, acentuações menos óbvias e síncopes nos distancia um pouco da sensação de             

estarmos diante de uma valsa tradicional. 

Um terceiro aspecto que distancia o texto do piano daquele da partitura            

é a existência de pequenas linhas (geralmente na “voz” superior do piano) com             

sentido melódico e contrapontístico em relação à melodia da flauta. 

Portanto, a se considerar a enorme inventividade do piano, não seria           

nada apropriado na análise desta gravação tentar separar as partes do tipo A como              

sendo A ou A’ tendo como referência o texto do piano na partitura apresentada. A se                

considerar o texto da flauta, todas as partes do tipo A se aproximam do texto de A na                  

partitura. 

Quanto à performance de Altamiro nota-se que as partes B
2
e C

2
            

apresentam uma versão variada de B
1
e C

1
respectivamente, sendo que C

2
(onde já              

comentamos as diferenças) está bem mais próxima de C
1

que B
2

de B
1, onde              

percebe-se uma mudança rítmica mais radical e onde poucos traços da melodia            

original são mantidos. Fora isso, nas partes em que a flauta é mais fiel ao “texto                

original”, podemos salientar que são introduzidos pequenos ornamentos à melodia. 

A articulação da flauta é predominantemente staccato nas partes A
1,          

A
2, B

1, A
3
e A

4. A percepção da articulação em C
1

não é óbvia, mas talvez se trate de                   

um legato de duas em duas notas. Já em C
2

existe um claro legato de três em três                  

notas nas tercinas. A articulação em B
2

(parte variada da melodia original) tende             

mais ao non legato, tendo algumas notas (especialmente as longas) com duração            

mais tenuta que se ouve em B
1. 

A gravação apresenta uma dinâmica rica em várias instâncias: tanto a           

dinâmica entre partes da peça como dentro de cada seção, sendo essa dinâmica até              

mais nítida no piano do que na flauta. No piano a dinâmica sugere a existência de                

diferentes planos sonoros dentro da textura do acompanhamento, e esses planos são            

também “dinâmicos” no sentido de serem impermanentes e se tornarem mais ou            

menos presentes, inclusive surgindo e sumindo, ao longo do decorrer de cada parte.  

 

 

 

18 “Levada” ou “batida” são termos muito utilizados no linguajar da música popular brasileira.              

Designam um acompanhamento que é ritmicamente recorrente e geralmente característico de algum            

gênero de música. Ex: “batida de samba”, “levada de valsa”, “levada de baião” etc. 
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7. Gravação de Marcelo Barboza e Clelia Iruzun (2014) e relação com a 

partitura 

 

A publicação desta gravação é recente, levando-se em conta a data de            

escrita desse artigo (2017). Pelo que se nota na parte traseira da caixa do CD (pela                

inscrição DDD ), trata-se de uma gravação já realizada em formato digital, dispondo            
19

de uma captação similar à escuta humana e relativamente satisfatória em todo o             

espectro de frequências audíveis, talvez excetuando-se a região subgrave, cujos          

microfones não conseguem captar, mas onde nossa resposta auditiva também é fraca. 

Nesta gravação em nenhum momento fica evidente a existência de          

“emendas”, o que não quer dizer que não tenham sido necessariamente feitas.            

Utilizando a atual tecnologia digital de gravação e mixagem, um bom técnico            

consegue em diversas situações realiza-las de maneira imperceptível a um ouvido           

acurado. 

Consta na contracapa que o CD foi gravado no Bolivar Hall, no entanto             

a percepção de intensa reverberação parece tão presente, especialmente no início da            

gravação, que acreditamos que também pode ter sido adicionado à gravação um            

efeito de reverb artificial. 

Conforme Cook (2011) salienta, as escolhas dos técnicos de áudio e           

mixagem e dos demais produtores dos fonogramas podem influenciar bastante no           

resultado final da gravação, assim como as técnicas e tecnologias com que a música              

foi captada e, a nosso ver, esses fatores devem naturalmente ser levados em conta nos               

estudos de performances gravadas como este trabalho. 

A forma apresentada nessa gravação é A
1

A
2

B
1

B
2

A
3

C
1

C
2

A
4 B

3 A
5

             
  

 

Coda. Em boa parte se assemelha à da partitura (na primeira das leituras possíveis              

que mostramos) com duas diferenças. A primeira delas é que, ao contrário do             

documento escrito, a performance se inicia diretamente na anacruse para A
1,           

dispensando qualquer introdução. A segunda diferença é a incorporação de uma           

pequena Coda não escrita na partitura. 

Nesta gravação me arriscaria a dizer que os intérpretes estavam usando           

como referência uma partitura pelo menos similar a esta que estamos utilizando aqui             

(Talvez a edição da Irmãos Vitlale de 2001), pois nota-se de forma geral que na               

primeira aparição das três partes existe uma “obediência” mais conservadora ao texto            

enquanto são mostradas em geral variações nas repetições dessas partes, traço           

performático comum no ambiente do choro.  

As notas de A
1, A

2
e B

1
aparecem praticamente como na partitura. Em             

B
2

o piano mantém-se mormente fiel ao texto enquanto o flautista realiza uma             

variação que se destaca pela inserção de quiálteras (tercinas) e contraste entre            

articulações legato, non-legato e staccato.  

A parte C
1

se apresenta de maneira bem conservadora em relação ao            

texto enquanto em C
2

Barboza utiliza uma variação em quiálteras bem similar (no             

que tange às notas) ao que Altamiro Carrilho executa na outra gravação aqui             

analisada, no entanto Barboza mantém o andamento de C
1

em C
2

sugerindo ao             

19 “DDD” é a sigla de Digital recording, Digital mixing, Digital transfer. Quando esse código está                

presente em um CD indica que todas as fases do processo de gravação e produção sonora dele foram                  

realizados com tecnologia digital. 
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ouvinte a impressão de uma virtuosidade de domínio técnico pela presença de três             

notas numa figuração em andamento rápido onde antes haviam duas. O piano, no             

entanto, mantém-se de forma conservadora mormente fiel ao acompanhamento         

indicado pela partitura. 

O A
4

que se segue é bastante variado na parte da flauta em relação ao A                

inicial. Embora mais uma vez o piano mantenha-se mais conservador ao texto, a             

flauta, com sua linha, modifica radicalmente o perfil da melodia de A com o emprego               

de tercinas em escalas e não arpejos, que antes eram um dos elementos melódicos              

mais característicos e dessa parte. Barboza contrasta esses momentos de grande           

movimentação em escalas ascendentes e descendentes com momentos de notas mais           

longas. 

Nos primeiros oito compassos de B acontece algo até então inédito na            

gravação. O piano assume além do acompanhamento, simplificado para ser feito           

apenas com a mão esquerda, também a melodia principal enquanto a flauta faz             

trinados nos quatro primeiros desses oito compassos e depois parte para um            

dobramento com o piano geralmente à distância de uma terça. Nos oito compassos             

seguintes a flauta assume novamente seu lugar como solista e os dois instrumentos             

de certa maneira trocam de lugar e função novamente quanto à colocação da melodia,              

o piano executa trinados nos quatro primeiros desses novos oito compassos e depois             

assume o paralelismo com a flauta de maneira similar ao que fora feito antes para               

com ele pela flauta. 

O A
5

final segue a feição do A’ da partitura com a diferença que o piano                

parece tocar seu texto (inclusive os dobramentos das notas principais da melodia em             

oitavas) sempre uma oitava acima do escrito dando, principalmente pelo andamento           

mais rápido, a sensação de clímax que dirige para o término da peça. Nessa mesma               

textura segue-se a Coda de dois compassos confirmando a cadência. 

O andamento escolhido é mais lento em comparação com as demais           

gravações analisadas. Após a anacruse inicial (com tempo mais livre), do A
1

ao C
2

              

temos um andamento de cerca de 170 a 180 BPM a semínima. Ao final de cada parte                 

(e às vezes de cada uma das subpartes de oito compassos) há geralmente um ligeiro               

decrescendo de andamento e dinâmica, que geralmente retornam a um patamar           

similar ao anterior logo após o início da parte seguinte, O A
4

já tem andamento               

ligeiramente mais veloz que as partes anteriores (190 a 200 BPM). O A
5

e a Coda são                 

ainda mais rápidos, com andamento médio em torno de 240 a 250 BPM. 

As oscilações de dinâmica na gravação são perceptíveis especialmente         

na transição entre partes, como mencionado acima. Além disso, talvez o momento em             

que o contraste de dinâmica entre seções mostre-se mais nítido seja na perceptível             

diferença entre a dinâmica de A
1

e A
2. Temos a sensação de que A

2
é ligeiramente                

mais intenso e forte que A
1. 

Quanto à articulação, o piano parece fazer bastante uso do pedal, cujo            

efeito é ainda potencializado com a intensa reverberação presente na gravação. A            

flauta alterna ricamente diversas articulações ao longo da peça: legato, non-legato,           

staccato, acentos, tenuto e staccato com acento. 
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8. Considerações gerais sobre o confronto entre as gravações, o uso da 

partitura e os contextos históricos e sócio-culturais envolvidos 

 

Ao se ouvir e analisar as três gravações, como já mencionado, notamos            

diversas diferenças entre elas. Na Tabela 2 abaixo exponho de maneira muito            

esquemática e abrangente qual dessas gravações apresenta de forma mais forte as            

características listadas. 

 

Tabela  2 - Quadro comparativo entre as gravações 

 

 

 

Diante de três gravações que apresentam diferentes níveis de         

proximidade com a partitura original da peça em relação a vários aspectos,            

lembramos aqui que nossa utilização da partitura como referência diante das           

gravações não visa fazer nenhuma espécie de juízo de valor sobre elas, mas sim              

estabelecer uma referência a partir da qual as constatações sobre a análise das três              

performances possam ficar mais evidenciadas, aparentes e, sobretudo, verbalizáveis.         

Não é nossa intenção “sacralizar” a partitura que mencionamos, mas sim usá-la como             

uma ferramenta para ajudar na nossa tentativa de nos expressarmos verbalmente           

sobre as gravações de forma mais eficiente, mais ou menos como em determinados             

experimentos científicos pode-se usar de um “grupo-controle” . 
20

Outro aspecto que merece ser abordado nesta seção é como a partitura é             

frágil diante de diversos aspectos que envolvem a performance. Se existem aspectos            

musicais que a partitura pode indicar (ou ao menos sugerir) existem outros tantos, às              

vezes tão ou mais significativos para os ouvintes, que ela deixa em aberto             

(BOORMAN, 1999). A performance, portanto, é a realização da música em si, que se              

20
“Grupo-controle” seria, num experimento científico, o conjunto de indivíduos que não recebem             

qualquer tratamento característico do experimento, com a finalidade de servir como referência-padrão            

às variáveis a que se submete o grupo experimental. 
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pode dizer que não foi realizada de fato para os ouvintes enquanto ainda é partitura.               

Concordamos então com diversos estudiosos da performance ao afirmar com          

convicção de que “a partitura não é a música”. 

O fato de estarmos diante de uma peça situada entre o ambiente da             

música erudita e da popular aumentam essas possibilidades de interpretação e           

criação sobre o texto “original”. Dessa maneira podemos dizer de maneira           

esquemática que Patápio, na gravação de 1904, teve uma leitura mais conservadora            

da obra, aos moldes de como era vista a música erudita na época; Carrilho e Eça, por                 

sua vez, fizeram uma leitura mais “popular” enquanto Barboza e Iruzun uma            

intermediária entre esses dois pólos. Cabe mencionar que a bagagem musical e os             

estilos mais típicos dos intérpretes influenciam fortemente suas escolhas e seu modo            

geral de tocar (de maneira mais ou menos consciente). 

O fato de essa ter se tornado a obra mais conhecida e gravada de              

Patápio Silva , tornando-se também um clássico do choro, tende ainda mais a            
21

ampliar essas possibilidades de inovação e leituras mais ousadas nas performances ao            

longo do tempo. É perceptível que peças musicais que se tornam clássicas e icônicas              

de seus respectivos gêneros tendem a ser reinterpretadas com maior liberdade e            

inventividade por já terem em geral diversas performances anteriores consagradas e           

conhecidas do público.  

Outros fatores que também estimulam a ousadia das gravações mais          

modernas no caso de Primeiro Amor são a grande quantidade de repetições de partes              

prescritas pelo gênero choro e realizadas nas gravações, que podem tornar           

estimulante o uso de variações, ornamentações e passagens de caráter extemporâneo.           

A simplicidade da harmonia e a repetitividade do padrão de texto do piano na              

partitura também favorecem a que mais modernamente se busquem performances          

alternativas ao texto da partitura. O fonograma de Patápio curiosamente foge a essa             

possível inventividade mas Cazes (1998) destaca a quase ausência de improvisações           

nas gravações de choro do início do século XX em geral. Especulamos a possibilidade              

de que isso se dê, como já mencionado, entre outros fatores, pela rudimentariedade e              

o alto custo das técnicas de gravação da época, que não encorajariam o músico a se                

“arriscar” muito em improvisações. 

Um ponto destacado por diversos estudiosos da interpretação musical é          

que performances anteriores de uma determinada obra podem influenciar intérpretes          

e interpretações futuras através da formação de tradições interpretativas. No caso das            

gravações escolhidas, por exemplo, é perceptível a proximidade entre as figurações da            

flauta de Carrilho e Barboza na seção C
2. Poderia ser dito que é bem provável que                

Barboza tenha escutado essa figuração das quiálteras de C
2

nessa (ou em outra)             

performance de Carrilho e resolveu aproveitar essa ideia em sua gravação. E é             

possível especular que Carrilho, por sua vez, pode ter realizado o C
2

dessa maneira              

por tê-la ouvido no ambiente do choro ou de outro intérprete. Percebe-se que nas              

rodas de choro são criadas e consolidadas diversas tradições interpretativas nas peças            

tocadas. 

Leech-Wilkinson (2011) e Hauynes (2007) demonstram em seus        

trabalhos a significativa dinamicidade dos estilos interpretativos ao longo de pouco           

mais de um século de gravações no âmbito da música de concerto. Imaginemos as              

21 
Entre outros fatores, a valsa Primeiro Amor tornou-se mais conhecida por fazer parte da trilha

 
               

sonora da novela Nina, da Rede Globo de televisão, em 1977. A partir daquele ano, nota-se pela lista do                   

IMMuB proporcionalmente um número maior de gravações dessa obra.
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enormes mudanças de estilo possíveis num cenário mais próximo da música popular            

como o que essa peça nos remete.  

Conforme apresenta Cook (2011), ao analisarmos gravações de maneira         

holística não se deve reduzir o resultado delas à competência dos intérpretes. Ao             

contrário, diversos fatores contribuem para seu resultado: objetivo da gravação,          

possíveis exigências do financiador, sala de gravação, os instrumentos utilizados, a           

microfonação, os técnicos, a mixagem, a masterização. E para os ouvintes o estado             

mental, o ambiente de reprodução e o equipamento onde é reproduzido podem fazer             

significativa diferença na fruição da música. 

 

9. Considerações finais 

 

Ao final da realização deste trabalho pareceu-nos que a metodologia          

aqui utilizada para análise de gravações e partituras foi eficaz para o alcance dos              

objetivos almejados. Esse método mostrou-se abrangente, levando em consideração         

não apenas aspectos mais técnicos e específicos, que aqui foram abordados sem            

dados numéricos massivos, mas também foram tangidas algumas questões culturais e           

contextuais que fazem parte do universo de relações das pessoas com a música.             

Podemos considerar que nossa análise está mais próxima daquela de um crítico ou de              

um músico do que de um acadêmico teórico ou de um computador, embora             

reconheçamos que os diferentes olhares são válidos e complementares, como ressalta           

Cook (2011). Sabemos que este estudo, ainda utilizando essas mesmas gravações e            

partitura, pode ser expandido e a metodologia ainda aperfeiçoada.  

Conseguimos comprovar também o quanto a partitura pode ser vaga e           

frágil diante da diversidade e riqueza da interpretação musical, especialmente diante           

da música popular e de gêneros tão vastos e diversos como o choro, que merecerá               

muitos novos estudos área de pesquisa em Práticas Interpretativas no futuro. 
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Resumo: Buscando metodologias que facilitassem a solução de problemas violonísticos, o presente            

artigo busca dar início a aplicação do Pensamento Divergente proposto por Joy Paul Guilford nos               

primeiros compassos do Estudo XII para violão de Francisco Mignone, com o objetivo de reportar,               

mesmo que rapidamente, os resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento bem como              

demonstrar viabilidade do projeto proposto. 

 

Palavras-chave: Violão. Estudos. Francisco Mignone. Pensamento Divergente. Solução de         

problemas. 

 
1. Introdução 

 

Buscando metodologias que facilitassem a solução de problemas        

violonísticos a pesquisa de doutorado em andamento do autor recolheu inúmeras           

abordagens de soluções de problemas, em vários campos do conhecimento (como           

neurociência, cognição, memorização, psicologia, filosofia, marketing, etc.), trazendo        

para a performance violonística conceitos como o método científico (Tang, 1984 e            

Oare, 2011), o pensamento reflexivo (Dewey, 1933), a heurística e técnicas de            

brainstorm (Duailibi e Simonsen, 1990) e finalmente o pensamento divergente          

(teorizado por Joy Paul Guilford em vários de seus escritos) conceito que nos pareceu              

central da tese. 

O presente artigo almeja reportar, mesmo que rapidamente, os         

resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento, onde o pensamento           

divergente é aplicado como metodologia útil na performance violonística, usando os           

“12 Estudos para violão” de Francisco Mignone, como estudo de caso. 

Por questões de brevidade, nossos exemplos musicais se focarão apenas          

nos primeiros compassos do “Estudo XII” de Francisco Mignone. 

 

2. O Modelo do Intelecto e o Pensamento Divergente 

 

A criatividade está em alta na pós-modernidade. É tema habitual de           

incontáveis palestras empresariais, livros para o aumento de produtividade e          

autoajuda, e foco de centenas pesquisas cognitivas, comportamentais e neurológicas,          

seja pelo fascínio que ela nos exerce ou pela inegável parcela de responsabilidade que              

possui na resolução de problemas e na promoção de inovações. Mas nem sempre foi              

assim. Sua maior popularidade como “palavra de ordem” bem como a multiplicação            

de estudos sobre o tema se deu principalmente após a década de 50 tendo o psicólogo                

Joy Paul Guilford (1897-1987) como uma dos principais responsáveis por fazer a            

psicologia voltar sua atenção para esta capacidade (Deliège, 2006, p. 1). 
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 Guilford envolveu-se no desenvolvimento de testes para a seleção de          

candidatos ao treinamento de pilotos durante a Segunda Guerra Mundial, que           

expandiu seus interesses ao testar várias outras capacidades intelectuais. Até então a            

criatividade era entendida como um resultado natural da inteligência, que por sua vez             

era mensurada pelo teste de QI (Quociente de Inteligência). Em artigo da “American             

Psychological Association” proveu seu olhar sobre o campo e anunciou sua intenção            

de usar técnicas analíticas a fim de começar a isolar os vários fatores do pensamento,               

separando assim, criatividade e outras habilidades dos fatores mensurados pelos          

testes de QI. “Suas pesquisas subsequentes focaram-se no desenvolvimento do          

Modelo Estrutural do Intelecto das habilidades mentais do ser humano” (Gorder,           

1980, p.34), publicado em “The nature of human intelligence” (1967) e “Way beyond             

the IQ” (1977), para guiar os desenvolvimentos de testes adequados a cada uma das              

dimensões, bem como suas possíveis combinações, esperando que uma pessoa          

poderia ser excelente em uma categoria e precário em outras. Assim, este modelo do              

intelecto organizou essas várias habilidades em três dimensões de um cubo, a saber -              

conteúdo, produto e processo - como apontado no diagrama da Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Modelo Estrutural do Intelecto das habilidades mentais do ser humano de Guilford. 

 

Por “conteúdo” ele se referia ao tipo ou tipos de estímulos (visual,            

auditivo, simbólico, semântico e comportamental) no qual uma pessoa tendia a           

prestar mais atenção ou pensar mais efetivamente. 

Os “produtos” dizem respeito ao tipo, tamanho ou medida da          

informação que foi processada, como unidades (palavras, formas, etc.), classes          

(organização de unidades em grupos coerentes), relações (entre duas unidades),          

sistemas (relações entre mais de duas unidades), transformações (como rotações de           
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figuras ou mudança de sentido de palavras) e implicações (expectativa gerada por            

uma informação). 

Já as “operações” descrevem o que o cérebro faz com esses tipos de             

informação: cognição (a habilidade de perceber vários itens), memorização         

(armazenamento da informação), produção divergente (habilidade de acessar a         

memória e procurar por várias coisas que atendam um determinado critério),           

produção convergente (habilidade de procurar por uma resposta correta, podendo ser           

aparentemente um resultado da produção divergente), avaliação (habilidade de julgar          

informações). 

Com esses fatores é possível identificar 150 habilidades distintas que          

contribuem na solução de problemas. 

Dessa multitude de habilidades, nos pareceria possível prover exemplos         

de que todas as “operações” e “produtos” são ativados na prática musical (conteúdo             

auditivo) e por conseguinte passíveis de estudos mais aprofundados, mas nos           

absteremos dessa tarefa para nos focar na importância da “produção divergente”           

(também chamada de pensamento divergente ou lateral) no estudo violonístico. 

Tal capacidade foi definida pelo próprio autor como “a geração de           

alternativas lógicas a partir de uma informação dada onde a ênfase é a variedade,              

quantidade e relevância dos resultados da mesma fonte” (Guilford e Hoepfner, 1971)            

e foi “hipoteticamente considerada como a base da habilidade criativa” (Gorder,           

1980, p.34-35), porque, “tanto na arte quanto na ciência, é da quantidade que se              

extrai a qualidade – quanto maior o número de ideias colocadas ao nosso dispor,              

maiores as chances de encontrarmos aquele que realmente representará a solução do            

problema” (Duailibi e Simonsen, 1990, p. 44). 

É preciso dizer que não há juízo de valor entre o pensamento            

convergente e divergente, já que ambos são úteis em diferentes situações: “o            

pensamento convergente funciona melhor com problemas bem-definidos que tem         

uma resposta claramente definida, enquanto o pensamento divergente é mais          

adequado para problemas não estruturados e indefinidos” (Gibson, Folley e Park,           

2008, p. 1) e ambos merecem ser conciliados para a solução de um impasse. O que                

Guilford parece ter feito foi demonstrar a importância do pensamento divergente           

quando havia (e ainda existe) uma tendência à supervalorização do pensamento           

convergente, sendo que “de acordo com Guilford, é o pensamento divergente que            

provém as bases para a produção criativa pois esta demanda a procura conceitual             

sem fronteiras direcionadas” (Gibson, Folley e Park, 2008, p. 1). “Desde a            

contribuição inspiradora de Guilford no estudo da criatividade, o pensamento          

divergente continuou como um elemento conceitual (interno e externo) válido para o            

processo criativo” (Gibson, Folley e Park, 2008, p. 1). 

Tendo-se melhor definido o conceito norteador passaremos a aplicá-lo         

nos primeiros compassos do “Estudo XII” de Francisco Mignone a título de            

demonstrar como tal metodologia se mostra promissora na resolução de problemas           

violonísticos. 

 

3. Aplicação do Pensamento Divergente nos primeiros compassos do 

“Estudo XII” para violão de Francisco Mignone 

 

O “Estudo XII, com velocidade” é considerado um dos mais difíceis da            

série, principalmente por sua extenuante primeira seção de escrita muito pianística e            

consequentemente pouco violonística (sobretudo para m.e.), que trabalha acordes         
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chapados com melodia em ligados, passagens escalares, arpejos, finalizada por uma           

interessante rememoração do tema no baixo. A seção contrastante é diametralmente           

mais simples, com melodia (em Décimas e Oitavas) quase folclórica numa “remota            

alusão à canção O cravo brigou com a rosa” (Apro, 2004, p.111), num nítido propósito               

de dar descanso ao intérprete. Após repetição da primeira seção, retornamos a este             

tema quase folclórico, agora levemente modificado e tocado em acordes cheios sob a             

indicação molto aperggiato, finalizados com súbita escala descendente e acordes          

sforzando. 
Objetivando dar fechamento virtuosístico a série este estudo beira a          

impossibilidade técnica para a comunidade violonística por demandar um         

andamento veloz em uma estrutura de pouca organicidade. Talvez boa parte da            

disseminação dessa impressão se deu pelo relato de Sérgio Abreu que teve a             

oportunidade de escutar todos os doze estudos tocados ao piano pelo próprio            

compositor em audição informal, ficando impressionado com a velocidade do último           

estudo, declarando-a impossível de ser alcançada no violão. Portanto, a obtenção de            

uma agilidade condizente é o primeiro problema a ser resolvido nesta peça. 

Como tal performance infelizmente não foi registrada em áudio, é          

impossível saber exatamente qual era este andamento na performance pianística do           

compositor. No entanto, acreditamos que o emprego do pensamento divergente pode           

propiciar soluções para a obtenção de um andamento minimamente virtuosístico,          

baseado na informação metronômica indicada pelo compositor bem como         

andamento descrito. 

A digitação proposta por Barbosa-Lima será sempre o nosso ponto de           

partida, por entender que ela é uma solução viável (dentre a infinidade de soluções              

viáveis) e que foi funcional para este intérprete e que também pode o ser para outros.                

Mesmo assim, deve-se ter em mente que Barbosa-Lima possui uma técnica admirável            

que lhe fez conquistar palcos internacionais, porém muito pessoal e pouco habitual            

para a maioria dos violonistas o que nos leva a busca por novas opções. Os               

questionamentos aqui expostos não irão mudar a firmeza de nossa profunda           

admiração pelo trabalho do intérprete em questão e que sempre nos serviu de             

inspiração na conduta profissional. 

Por questões de clareza de argumentação proveremos breves avaliações         

de cada passagem junto ao exemplo exposto tentado simular o fluxo de pensamento             

que nos guiou na resolução das passagens, evitando, dentro do possível, exprimir            

critérios de valor. Com estes esclarecimentos, eis, portanto, os dois primeiros           

compassos do Estudo XII (Exemplo 1). 
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Exemplo 1 - Francisco Mignone “Estudo XII” (ed. Columbia), comp. 1-4 

 

Tratando-se de uma frase musical de extremas dificuldades,        

subdividiremos os problemas compasso a compasso e também discutiremos o          

funcionamento das mãos separadamente, o que consequentemente facilitará a         

comunicação. 

A digitação (de ambas as mãos) de Barbosa-Lima é funcional,          

podendo-se compreender sua lógica de pensamento, que parece buscar a duração de            

semínima na maioria dos acordes da frase. No que tange a mão esquerda, no              

compasso 1 (imagem 2) ele opta pela compressão da mão para a utilização dos dedos               

3 e 4 e preconização do dedo 3 como guia. Embora viável, estes dedos são menos                

ágeis e o uso reincidente (principalmente do dedo 4) torna a frase extenuante, sendo              

aconselhável deixar seu uso apenas quando estritamente necessário. 

No entanto, a dificuldade mais considerável é a ocorrência de um ligado            

no dedo 3 no terceiro tempo. A escolha deste dedo é decorrência de sua chegada por                

dedo guia, mas este ligado nos parece ser desconfortável para a maioria dos             

violonistas, já que o dedo 3 está comprimido pelos dedos 2 e 4, que seguram as notas                 

mais graves do acorde (Exemplo 2). 

 

 

Exemplo 2 - Est. XII, comp. 1, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

Buscando melhorar estes aspectos nossa primeira solução substitui os         

dedos do primeiro tempo e inclui uma pestana no terceiro, transformando um ligado             

descendente em ascendente (Exemplo 3). 
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Exemplo 3 - Est. XII, comp. 1, opção 1 (m.e.). 

 

Embora já proporcione uma maior leveza geral para a m.e., a inclusão            

da pestana e ligado ascendente no terceiro tempo acarretam uma rápida mudança da             

posição 3 para a 2, para se tocar duas últimas notas do compasso, o que gera também                 

uma menor duração do acorde (o que para nós é defeito secundário). É possível tocar               

essas mesmas notas na terceira posição e com duração integral do acorde, porém com              

o prejuízo de uma abertura um pouco desconfortável quando somada a pestana,            

embora ainda funcional (Exemplo 4). 

 

Exemplo 4 - Est. XII, comp. 1, opção 2 (m.e.). 

 

A próxima opção nos parece a mais leve para o terceiro tempo por             

propiciar boas mudanças de posição, ainda com dedos guias nos mesmo locais de             

Barbosa-lima e com pouco prejuízo na duração dos acordes (Exemplo 5). 

 

 

Exemplo 5 - Est. XII, comp. 1, opção 3 (m.e.). 

 

Não satisfeitos ainda somos impelidos a testar outras ideias. A primeira           

delas, passa a melodia superior para a segunda corda, gerando não somente uma             

ausência de cordas soltas, mas também muitas mudanças de posição e trocas de             

dedos (para conseguir dedos guias) e por isso são menos ágeis (Exemplo 6). 

 

 

Exemplo 6 - Est. XII, comp. 1, opção 4 (m.e.). 

 

No entanto, essa digitação nos leva a outra ideia, a de usar o efeito de               

campanella, sempre que possível: 
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Exemplo 7 - Est. XII, comp. 1, opção 5 (m.e.). 

 

 

Essa atitude cria melhoras visíveis na versão anterior em termos de           

m.e., ainda havendo mais uma possibilidade através da modificação da parte final do             

trecho com a utilização de mais cordas soltas e também integrando a terceira corda              

na condução de algumas notas da melodia, ainda com resultado similar a anterior,             

mas com o prejuízo de um salto da quinta para décima posição (Exemplo 8). 

 

Exemplo 8 - Est. XII, comp. 1, opção 6 (m.e.). 

 

 

Ambas as digitações em campanella, para serem fluidas, requerem o          

uso de um ligado no último contratempo do compasso. Isso, somado à distribuição da              

melodia em várias cordas pode reduzir a unidade sonora do trecho (algo que             

conjecturamos ser possivelmente superado pelo estudo e/ou até mesmo         

imperceptível quando tocado no andamento). 

Outro problema dessas versões é que, a primeira vista, há uma falta de             

padrão na m.d. (se articulada da forma convencional), porém também conseguimos           

mapear diferentes digitações para essa mão que serão pormenorizadas         

posteriormente. 

Se o primeiro compasso já era penoso, a partir do segundo a maior             

ocorrência de pestanas cria ainda maiores dificuldades e conforme a passagem vai            

ficando mais aguda menores são as opções digitacionais. A digitação de Barbosa-lima            

parece objetivar uma mudança sempre ascendente de posições (Exemplo 9). 

 

 

Exemplo 9 - Est. XII, comp. 2, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

 

A primeira opção tenta oferecer alternativa digitacional à abertura com          

ligado desconfortável do segundo tempo, mas faz isso ao custo de mais mudanças de              

posição, em ritmo de colcheias e sempre retornando para casa dois antes de ascender              

(Exemplo 10). 
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Exemplo 10 - Est. XII, comp. 2, opção 1 (m.e). 

 

 

O primeiro tempo apresenta um arraste do dedo 4 (sobrecarregando-o),          

somado a uma troca de posição e abertura, características que o tornam dispendioso.             

A tentativa de solução para este impasse parte da quinta posição, mas gera uma              

compressão no segundo tempo. A chegada coerente a esta versão dependará da            

escolha de digitação do primeiro compasso (Exemplo 11). 

 

Exemplo 11 - Est. XII, comp. 2, opção 2 (m.e.). 

 

 

Esse é um típico caso no violão onde nenhuma digitação possível atende            

todos os critérios, e assim sendo, dependerá da preferência do intérprete, bem como             

de suas especificidades (facilidades e dificuldades). O terceiro tempo está muito bem            

resolvido de forma a permanecer inalterado nas três versões. A digitação de            

Barbosa-Lima também é ideal no compasso seguinte, onde a única outra opção (que             

encontramos) exigiria espremer a mão na 11ª posição, sendo portanto inviável. A            

passagem demanda aberturas concomitantes ao uso reincidente do dedo 4 e pestanas            

(Exemplo 12). 

 

Exemplo 12 - Est. XII, comp. 3, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

No compasso 4, novamente Barbosa-lima prefere a reincidência do         

dedo 4, algo que parece ser uma de suas marcas individuais, quando a maioria do               

intérpretes tenta, em regiões sobre-agudas (a partir da 12ª casa), substituí-lo pelo            

dedo 3 sempre que possível, algo oferecido pela nossa versão alternativa (Exemplo            

13). 
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Exemplo 13 - Est. XII, comp. 4, digitação de m.e. de Barbosa-Lima. 

 

 

Uma última alternativa no uso da mão esquerda provém do uso mais            

numeroso de ligados. Enquanto normalmente este é considerado um “recurso          

facilitador”, seu uso excessivo nesta passagem causa apenas a simplificação da m.d.,            

mas penaliza a m.e. ao invés de ajudá-la (Exemplo 14). 

 

Exemplo 14 - Est. XII, comp. 1-3, digitação com ligados a cada colcheia (m.e.). 

 

 

Já a escolha de articulação da m.d. diz respeito a um dos maiores             

problemas da passagem: tratando-se do estudo final da série, ele parece exigir não só              

virtuosismo, mas maior intensidade, que por sua vez é difícil de ser alcançada em              

andamentos velozes. As digitações de m.d. habituais para o trecho seriam as            

seguintes (Exemplo 15): 

 

Exemplo 15 - Est. XII, comp. 1, opções 1 e 2 (m.d.). 
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A diferença crucial de ambas reside no uso do dedo indicador ou            

polegar na articulação do acorde e na corda onde o polegar descansa, sempre             

provendo referência aos outros dedos, mas propiciando durações diferentes para os           

acordes (na primeira opção o acorde dura menos do que na segunda). O uso do toque                

apoiado dos dedos i e m em ambas é benéfico (e portanto será mantido nas próximas                

versões) e cria um aspecto interessante: o ato de resvalar o m na corda adjacente (2ª)                

já o coloca no lugar para articulação do acorde, preparando seu próximo ataque.  

Infelizmente, apesar de bastante eficaz e ágil, a dinâmica obtida ainda           

parece limitada (para não dizer débil) mesmo ao fazer uso do toque apoiado.             

Novamente, o pensamento divergente aliado ao uso do conhecimento dos recursos do            

instrumento se revelaram de grande ajuda nesta questão provendo alternativa mais           

sonoras para a articulação dos acordes, que por conseguinte também auxiliam a            

clareza dos ligados. A primeira delas, aproveita a versatilidade e maior peso do             

polegar para articular os acordes, ainda o preparando na terceira corda, mas sob o              

custo de um rápido porém viável giro de pulso (Exemplo 16). 

 

Exemplo 16 - Est. XII, comp. 1, opção 3 (m.d.). 

 

Já a alternativa seguinte busca menor movimentação da m.d. ao          

aproveitar o descanso constante do polegar na quarta corda alcançado pela opção 2 e              

delegando o ataque do acorde para o dedo indicador em pequeno rasgueio. Embora o              

indicador seja responsável por tocar várias notas atravessando três cordas (ou seja,            

num movimento aparentemente amplo), surpreendentemente a alternância entre as         

costas e ponta do dedo gera um movimento circular semelhante a uma palheta,             

configurando o que consideramos a alternativa de menor tensão e maior estabilidade            

e sonoridade para a m.d. Como nada é perfeito em nosso instrumento, essa opção              

pode gerar maior ruídos de unha (pelo ataque das costas do dedo indicador), sendo              

possivelmente mais eficaz em performances ao vivo do que em gravações (Exemplo            

17). 

 

Exemplo 17 - Est. XII, comp. 1, opção 4 (m.d.). 

 

As próximas duas versões foram obtidas a partir de ideia de Nícolas de             

Souza Barros, que sugeriu considerar a inclusão do uso de digitações “escovadas ”            
1

1 A digitação escovada se dá pela articulação convencional de um dedo da m.d., mas aplicada a várias cordas em 
movimento quase simultâneo e diametralmente oposto a um rasgueado. 
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para o trecho, algo que não havíamos considerado antes e que também gerou bons              

resultados. Novamente, duas versões são possíveis, diferindo no uso do polegar e na             

quantidade de notas escovadas pelo anelar. O aspecto mais interessante e funcional            

de ambas, é que o conjunto ami funciona de maneira similar a um trêmulo (com um                

ligado inserido no meio do padrão), onde o anelar escova os acordes (Exemplo 18). 

 

Exemplo 18 - Est. XII, comp. 1, opções 5 e 6 (m.d.). 

 

 

4. Considerações Finais 

 

Esperamos ter demonstrado com esta amostra, que a união desses          

padrões de m.d. com as opções de m.e. para os vários compassos deste pequeno              

trecho geram não só uma profusão de possibilidades a serem consideradas pelos            

futuros intérpretes, mas provam o quanto o uso do pensamento divergente como            

metodologia é promissor ao prover inúmeras soluções violonísticas para um trecho           

que anteriormente gerava temor à comunidade do instrumento. 

Cremos que se um artista busca a alta performance artística, ele deve            

considerar injusto não tentar extrair o máximo potencial estético (ainda que           

subjetivo) de uma passagem, ou por outro lado, não buscar uma opção que lhe              

permita aflorar sua máxima desenvoltura (ou seu máximo potencial estético) naquela           

mesma passagem. O uso consciente e reflexivo do pensamento divergente parece           

prover método valioso para exercer a plena função do artista que reside nesse             

criterioso e exigente compromisso estético de elevação das capacidades humanas. 
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Resumo: Este trabalho aplica conceitos schenkerianos como auxílio na explicitação da polifonia latente             

no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann. Objetivou-se demonstrar a             

polifonia latente por meio de gráfico schenkeriano. Para isso, adotou-se autores como Heinrich Schenker              

(1979), Allen Forte e Steven Gilbert (1982) e Orlando Fraga (2009). Concluiu-se que os conceitos               

schenkerianos podem ser úteis para que violinistas possam melhor compreender a direção e meta do               

movimento das vozes, auxiliando-os na construção da performance musical.  

 

Palavras-chave: Fantasia VII. Polifonia latente. Schenker. Telemann.  

 

1. Contexto histórico  

 

Em um catálogo impresso de 1735, Telemann publicou as 12 fantasias para            

violino desacompanhado, das quais seis incluem fugas e seis são galantes (ZOHN, 2008,             

p. 430). Nelas, o compositor demonstra o domínio de melodias em que a polifonia está               

latente e ainda de escrita idiomática do instrumento. Este domínio de Telemann pode             

ter sido favorecido pelo fato de que ele tenha sido um violinista autodidata. Ao abordar               

o estilo musical de Telemann, Petzolt comenta:  

 

Seu desejo de se expressar tão rapidamente quanto possível assume a forma de             

temas que muitas vezes são surpreendentemente curtos; mas era parte de sua            

natureza, que era dramática ao invés de lírica, épica, ou contemplativa, para            

criar temas e motivos impregnantes (PETZOLT, 1974, p. 94, apud GEERTZ,           

2014, p. 8).  

 

Além de criar temas e motivos memoráveis nas Fantasias, o compositor           

alemão demonstra ainda uma riqueza de gêneros e estilos em sua maneira de compor. 

As quatro coleções das fantasias para flauta, teclado, violino e viola da            

gamba, estão entre as mais originais e bem sucedidas obras para instrumentos não             

acompanhados do século dezoito. Possivelmente, Telemann tinha conhecimento de         

algumas obras francesas e italianas para instrumentos de cordas não acompanhados, e            

há referências a tipos de danças como giga, sarabanda, siciliana e polonese. Em diversas              

coleções publicadas, Telemann transita fluentemente entre o velho barroco e o novo            

galante (ZOHN, 2008, p. 426-431). 

Corroborando com esta ideia de que Telemann tinha uma visão para o            

futuro, Petzolt comenta que Bach foi fiel a sua formação e caráter e escreveu em um                

estilo mais contrapontístico e intrincado do que Handel e Telemann, e que Bach foi              

considerado um excelente virtuose do teclado e maestro, mas desatualizado como           

compositor (PETZOLT, 1974, p. 17, apud GEERTZ, 2014, p. 8).  

Para finalizar esta contextualização histórica, podemos dizer ainda que         

mesmo  o  violino  sendo  um  instrumento  que  possibilitava  a  execução de acordes  de 
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duas, três e quatro notas simultâneas, e a composição de uma polifonia, Telemann             

escolheu construir no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado, um tipo de             

textura em que a harmonia e o contraponto estão latentes.  

 

2. Polifonia latente 

 

Segundo Fraga (2009, p. 21), embora a melodia polifônica (polifonia          

latente) não constitua necessariamente um prolongamento, em algumas situações ela          

pode configurar uma extensão. A melodia polifônica é um recurso muito usado por             

compositores para “forjar” polifonia em instrumentos melódicos, como a flauta ou o            

violino, e tem sido bastante explorado por compositores de todas as eras.  

O violinista ao interpretar peças para violino desacompanhado se depara          

com diversos desafios. A exploração do recurso polifônico latente é um deles e não só               

em relação a técnica do instrumento, mas também no conhecimento e compreensão            

teórico analítico.  

Segundo Menuhin e Primrose (1976, p. 114-119), nas seis sonatas e partitas            

para violino solo de Bach, o instrumento é utilizado em sua mais completa capacidade              

representando a melodia, o contraponto e a harmonia. Neste caso, o mais importante é              

observar a clareza da condução das vozes individuais, e isto se aplica em muitos              

movimentos em que aparentemente existe apenas uma voz, pois podem conter mais de             

duas. Ainda segundo os autores, mesmo que as peças para violino e violoncelo solo de               

Bach estejam escritos em uma voz sem contraponto e harmonia, o contraponto e a              

harmonia estão de fato implícitos e todos os esforços devem ser feitos para explicitar as               

diferentes vozes claramente, mesmo que nunca soe mais de uma simultaneamente.  

O deslocamento rítmico das notas dos acordes é um dos aspectos que            

colabora com esta latência da harmonia e contraponto que Menuhin se referiu a cima. 

Uma outra observação é feita por Forte e Gilbert (1982, p. 70), "as vozes              

componentes da melodia composta (polifonia latente) seguem sempre o padrão da           

condução de voz; na verdade, elas são a expressão melódica desse padrão, que está              

contido dentro de uma estrutura melódica única". 

Com o exposto nesta sessão notamos que esses tipos de estratégias, entre            

outras que serão demonstradas com a aplicação dos conceitos schenkerianos, permitem           

que os compositores escrevam uma única linha melódica de forma que ela seja             

percebida polifonicamente.  

 

3. Conceitos schenkerianos 

 

Devido ao limite de extensão deste trabalho não será possível apresentar           

os conceitos schenkerianos em sua totalidade. Distante de esgotar o assunto, esta sessão             

busca apenas fornecer ao leitor, condições mínimas para decifrar o gráfico foreground            

da análise da polifonia latente no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado             

de Telemann. Para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto sugiro as            

referências bibliográficas Schenker (1979), Forte e Gilbert (1982) e Fraga (2009).  

A teoria tonal de Schenker pode ser resumida em termos de camadas            

estruturais que são plano frontal, plano médio e plano de fundo que permeiam toda              

obra tonal. O conceito de planos baseia-se no fato de que os componentes constituintes              

de uma música podem ser hierarquizados estabelecendo uma outra base para a            

descrição e interpretação das relações entre os componentes de qualquer obra musical            

(FRAGA, 2009, p. xi).  
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A influência de suas teorias tem sido significante em vários campos de            

estudo e vem aumentando cada vez mais. A teoria de Schenker está intrinsecamente             

ligada aos desenvolvimentos da linguística empreendidos na Europa durante as últimas           

décadas do século XIX e as teorias da Gestalt. As tentativas de Schenker de demonstrar               

como as partes funcionam em relação ao todo podem ser entendidas em termos destes              

conceitos (FRAGA, 2009, p. xi). 

A seguir exponho os conceitos chaves para nossa análise. 

 

● Prolongamento melódico - quando uma nota permanece ativa dentro         

de um certo contexto, mesmo com a intervenção de outras, diz-se que esta             

nota está sendo prolongada. As diminuições estão relacionadas com o          

prolongamento melódico e elas são basicamente passagens ornamentais        

constituídas com notas de passagem, tons vizinhos, apojaturas, saltos         

consonantes, retardos, entre outros, que formam uma unidade linear         

(FRAGA, 2009, p. 20). 

● Baixo fundamental - é a linha no registro grave que dá suporte à             

melodia ou linha fundamental. Para classificação dos acordes usam-se por          

convenção a análise harmônica graduada. A base do baixo fundamental é           

composta pelos graus principais da escala I-V-I, e as harmonias          

intermediárias que surgem no decorrer de uma música são consideradas          

harmonias subsidiárias da tônica ou da dominante (FRAGA, 2009, p. 28). 

● Linha fundamental - é a voz superior da estrutura fundamental          

caracterizada por uma sucessão melódica de graus conjuntos. Ela significa          

movimento, esforçando em direção a um objetivo, e finalmente a          

conclusão deste curso (SCHENKER, 1979, p. 4). 

● Estrutura Fundamental - Combina a linha fundamental com o baixo          

fundamental. Ela é a representação primária de como os princípios da           

organização melódica e harmônica operam por baixo da superfície de uma           

música. É muito importante para esta teoria a compreensão de que a            

estrutura fundamental funciona em vários níveis que se inter-relacionam         

melodicamente e/ou harmonicamente (FRAGA, 2009, p. 29). 

● Planos: a) plano frontal, b) plano médio, c) plano de fundo. 

O plano frontal é o que mais se aproxima da superfície da música, e ele               

simplifica algumas ideias rítmicas e omite eventos redundantes, tais como          

notas repetidas e notas dobradas. No plano médio são condensados          

apenas aspectos mais gerais da harmonia e do contraponto, e nele os            

eventos estruturais mais importantes progressivamente aparecem. O       

plano de fundo, representa a estrutura mais elementar da obra, ou a            

estrutura fundamental. Neste plano estão resumidos todos os elementos         

melódicos e harmônicos da composição, representados pela linha        

fundamental e pelo baixo fundamental (FRAGA, 2009, p. 31). 

● Desdobramento - é quando a condição vertical de um único acorde é            

transformada em uma condição horizontal, de tal forma que uma nota da            

voz superior é conectada a uma nota da voz intermediária e que se move              

de volta para a voz superior, ou o contrário (SCHENKER, 1979, p. 50). 
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4. Símbolos utilizados nos gráficos 

 

Todos os símbolos utilizados nos gráficos apresentados a seguir são da           

teoria de Schenker e podem ser encontrados em Fraga (2009, p. 75). 

 

● Nota preta sem haste = nível estrutural secundário; nota que forma parte            

do contexto musical imediato, mas não do contexto global; 

● Nota preta com haste = nível mais importante na estrutura que a anterior;             

o comprimento da haste distingue vários níveis estruturais; 

● Nota branca com haste = maior nível estrutural; 

● Ligadura contínua = movimento de uma nota à outra; relaciona tons em            

uma progressão linear; dentro de uma unidade linear indica apojaturas, tons           

vizinhos, e outros; 

● Ligadura pontilhada = significa o prolongamento de uma nota; 

● Linha diagonal ligando duas notas = indica a relação entre duas notas que             

pode ser, deslocamento, ou seja, quando uma nota da melodia não está alinhada             

com o baixo,  cruzamento de vozes ou mudança de 8ª. 

 

5. Aplicação dos conceitos schenkerianos no Presto da Fantasia VII para           

violino desacompanhado de Telemann 

 

No Exemplo 1, temos a partitura da música propriamente dita. No           

Exemplo 2, temos uma interpretação da direção e meta do movimento das vozes             

implícitas, que são demonstradas através dos diferentes níveis estruturais e da distinção            

das notas subordinadas das mais importantes. A análise harmônica nos ajuda a            

determinar quais são estas notas estruturalmente mais ou menos importantes. As notas            

com haste para baixo pertencem a voz inferior e intermediária, sendo que as da voz               

inferior possuem a cabeça da nota maior que a da intermediária. E as notas com haste                

para cima pertencem a voz superior. 
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Exemplo 1 - partitura do Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann. 

 

 

Exemplo 2 - gráfico do plano frontal do Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de 

Telemann. 
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Como se pode observar no Exemplo 2, duas vozes implícitas que se            

movem por sextas paralelas dão início ao Presto, que apresenta na voz grave uma              

progressão melódica de quarta, que compreende as notas Mib-Síb sem haste por            

pertencerem a superfície da peça. Na voz superior o Síb é ornamentado duas vezes por               

bordaduras. No segundo compasso é onde temos as primeiras notas estruturais da            

tônica Mib maior, que são indicadas com as notas brancas com hastes. As notas deste               

acorde de tônica estão desdobradas descendentemente e ele é prolongado até o            

compasso seis ao chegar na dominante Síb maior, indicada com notas pretas com             

hastes, por pertencerem ao nível intermediário. Nos dois compassos seguintes, a           

pré-dominante Fá com haste de colcheia, se movimenta para a dominante Síb com             

notas brancas e hastes, terminando a parte A da peça.  

Nesta parte A do Presto pudemos observar no gráfico, que através das            

progressões melódicas e bordaduras, a direção e meta do movimento apresentam duas            

vozes implícitas.  

Dando continuidade a análise, a parte B da peça começa com uma            

anacruse do compasso nove e apresenta um contraponto a três vozes implícitas. No             

compasso dez, a dominante que é constituída de notas do nível intermediário, resolve             

no acorde de tônica do compasso seguinte, que prolonga até o acorde vi=i do compasso               

quatorze. Do compasso quatorze até o dezoito, a tonalidade subsidiária Dó menor é             

estabilizada através do prolongamento por progressões melódicas e bordaduras do          

acorde dessa nova tônica. Depois desta rápida passagem pela tonalidade de Dó menor,             

retorna-se para Mib maior no compasso dezoito. No compasso vinte, a dominante é             

prolongada por bordaduras até o compasso vinte e quatro, e então chega na tônica Mib               

maior resolvendo a peça com a cadência I – V – I. Uma nota Mib é acrescentada entre                  

parênteses no último compasso, por ser uma nota implícita harmonicamente. 

Com isso, pudemos observar que também através das progressões         

melódicas e bordaduras, a direção e meta do movimento apresentam três vozes            

implícitas na parte B do Presto. 

 

6. Considerações finais 

 

Neste trabalho em que aplicamos os conceitos schenkerianos como auxílio          

na explicitação da polifonia latente, no Presto da Fantasia VII para violino            

desacompanhado de Telemann, pudemos demonstrar após separar as vozes que          

compõem a polifonia latente da peça, que através das progressões melódicas e            

bordaduras, a direção e meta do movimento das vozes contém um paralelismo de sextas              

a duas vozes implícitas na parte A, e um rico contraponto a três vozes implícitas na                

parte B. A partir dessa experiência de aplicação dos conceitos schenkerianos,           

percebemos que eles podem ser úteis para que violinistas possam melhor compreender            

a direção e meta do movimento das vozes, auxiliando-os na construção da performance             

musical. 
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